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 (ناقرفلاةروسريسفت) دو

 تادحسلا متازنع نم ةدحسسلاه ذهو لصف اهنحإب/ ا

 نجرالاودجسا مهليقاذاو ىلامتهلوق ىأ
 (ةيآلا

 (ءارعشلاةروسريسفن ) "م1
 رعشلا حدم ىف لصق ٠

 (لعلاةروسريسفن)

 ىأ) دوجسلامئازع نمةدجسلاهذهو لصف
 (ةبآلاهنلاو دجسيالا ىلاعتهلوق

 صمسقلاةروسريسفت ع8

 اميحو او لاعتهلوق ىأ) كلذ ىفةصقلارك ذ 4

 (ا ىسوم ألا
 نوراقةصقرك ذ 7

 (توبكنعلاةروسريسفت)

 (مورلاةروسريسفت) غ0
 حيبستلا لضف ف لصف 45

5 

 ةفيوك

 (نامقلةروسريسفت)
 (ةدجسلاةروس ريسفن) عه

 هيلع حلاول يللا مايق لضف فلصف) عا

 (بازحالاةروس ريسفن) م١٠
 بازحالا ىهو قدنحلاةوزغرك ذ 4
 ةظي رقىنةوزغرك ذ وم
 جدلا اهيأيىلامههلوق ىأ) ةبآلا كح ىف لصف ةويم

 ايندلاة احلا ندرت نتنك نا كجاوزاللف
 (ةبآلا

 ةيآلا هدهريسفت ف هورك ذامتلقناف لصف هه
 هنلا من ئدال لوقتذاو ىلاعتهلوق ىأ)

 اهلضفو لسو

 ةنامالاف لصف هزه

 (أبسةروسريسفن)

 يت



 ها
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 | د نزاخلادمح نب ىلع مامالل ليلجلانآر قلاريسف: نم ثلاثلاءزيلا تسرهفإل
 -. ص

 جارملاثيدح ظافلأ ضعبحح سئ لصف ١م (مالكاوةالصلاهيلعفسوبةروسريسفت )

 هيلع ف سوس فسوب ةوخ أب اهذةصقرك ذ

 مالسلا اوةالصلا

 (دعرلاةروسريسفت)
 ةوالتلا دوجس منازع نمةدجسلاهذهو لصف
 تاومسلا ىف نم دحس هلو ىلاعتهإوق ىأ)

 (ةبآلا ضرالاو
 لف أ انيدن ىلعو هيلع ميهارباةروسري_سفت)
 (ماللاوةالصلا

 ( رو اةروسريسفن)
 ىرتنيطايشلات ناكل هءاماعلا فاتخا لصف

 هيلعفتلا ىلص هللا لوسر ثعبملبق موجنلاب
 نيلوق ىلءال مأ سو
 (لحنلاةروسريسفن)

 موب رحضىرب نمةبآلاه ذهب ججتحا لصف
 ريبجلاولاغبلاو ل_حلاو) ةيآىأليخلا

 (ةنب زواهوبكر تل
 نآرقلادوجس متازع نمةدحسلاهذهو لصف
 تاومسلاى ام دحع_بيهلاو) ىلاعتهلوق ىأ

 (ةبآلا ضرالا ىفامو

 رفك 9 ىلامتهل اوق ىأةيآلا كح ىف لصق

 نئمطمهبلقوهرك أ نمالا هناميادعب نم هلل
 (نامالا
 ةخوسنمةبآلا هذه لهءاملعلا فاّدخا لصف

 متبقاعناو) ىلاعتدل اوق ى أن ياوق ىلع المأ

 (ةبآلا اوبقاعف
 (ءارسالا ةروسريسفت)

 نمدب قاعتبامو جارعملا ثيدحرك ذ ىف لصف
 هيفءاماعلالاقامو ماكحالا
 ثيدحلا لهأض عبلاق ىوغبلالاق لصف

 ًايشامهيباتكىف إو ىراخببالان دجوام

 'هللاهلوق فروك ذملاليثغلا نايب فرصف سوو | رف ىنأ نبكي رش ثيدحالااجرخلمتحال
 سنأن ع

 هب قلعتنادو
 جارعملادعب ترهظىتاا تايآلا رك ذ ىف لصف
 قى اسو ملسو هيلع ةنلا ىلص هقدص ىلع ةلادلا

 ءارسالابقاعتت ترداعأ

 ىتلاتايآلاىأ) تايآلاهنهىفةصقلارك ذ
 (باتكعلا ف ليئارسا ىب ىلاانيضةواطوأ

 ا

 نيدلاولار ب فت دروىتلا ثيداحالارك ذلصف ما

 ليللامايق ىفةدراولا ثيداحالا ىف لصف امك

 (فهكلاةروسريسفن) 55

 مهجورخ بسر فهكلا باعصأةصقرك ذ
 هيلا

 (مالسلااهيلعمييصةروسريسفن)
 دوجس متاع نم مبرم ةروسةدجسسو لصف 4م

 تايامهيلع ىلتت اذا ىلاعتهلوق ىأ) نآرقلا

 (هطق روس ريس: ) مع

 ىأ) هحرشو ثيدحلا ىنعم ىلع مالكسلا 5

 (كلذ ف ليقامو ءايبنالا ةمصع نايب ىف لصف)
 (مالسلاوةالصلا مهيلعءايبنالاةروسربسفن) ما

 اولاق ىلاعتهلوقىأ) كلذفةصقلا ركذ +
 (ةبآلاكتلا اورصناوهوقرح

 لوما مالسلاهيلعبويأةصقرك ذ

 1 (جحلاةروسربسفت) "يم
 نارقلا دوحس متازع نم ةدحسلاه ذه لصف سورس

 (ةبآلاهدجسي هللا نأرتملأ ىلاعتهلوقىأ)
 هلوقفىأ) انهةوالتلادودس كح ىف لصف

 (ةيآلا اودج ساواوعكرا اونمآ نيذلااهيأإ
 (نينمؤملاةروسريسفت) ماو
 ( رونلاةروسريسفت) مس

 انضم

 ةبآلاضرالاوتاومسلا



 1 وأاغيلباماف أى أردصلا لعبصن (مهنامبأدهجهلاباومسقأو) ةبآلا ضرالا قشنتوهنم نورطةتب تاومسلا داكن لاقاككرشلا ةملك

 1 لهأ ناو هيلع هللا ىلص ىنلا ثعبم لبقاشي رق غاب (ممالاىدحا نم ىدهأ نو كيل ريذن مهءاج نثل) مهنا ا ىف نب دهاج ىأل احا ىلع

 ىأ ممالاهدحا نمىدهأ ننوكسنال اوسرانانأنلهللاوف مهوب ذكف لسرلا ,هنت أ ىراصنلاووهيلاهنلا نعلا اولاقفمهلسر اوب ذكب اتكلا

 مهءاجاماف) ىهاودلا ىدحا ىهةميظعلاةيهادلل لات. ةماقتسالا وىدطا ىفاعريغ ىلعا طاليضفت مالا ىدحا ىهاويف لاقي ىتلاةمالا نم

 وهو قحلا نع !دعابنالا |سوهيلع هللا بص لوسرلاء ىجيمهدازامىأ (اروفنالامهدازام) لسوهيلع هللا ىبص هنا لوسر ثعباملف ( ريذن

 "ىلا كمورابكتساللاروفنالا مهدازامو ىنعملاو( 'ىسلاركموإا ذكوهللوعفم (ه؟"8) (ضرالا ف ارابكتسا) ىزاجم دانسأ

 دهجةتلاومسقأو) هنارفغو هماحالولرافكلاةب وقعناتم*دقاتتاكوامهكسمأ ثيحقب وقعلاب لجاعمريغ |( ل“ ريكدسم ىنعي لاحوأ
 مهتأىراطنلاودوهبلا هللا نعلاولاق مهلسراوب ذكب اكل لهأ ن ا مهغلب امل كلذو ةكمرافكى نعي ( مهنامبأ ا 3 امو
 هيلعهللا ىل_هىنلا ثعبم لبق كلذو مهنمانيد ىدهأ نوكنلريذنان ءاجول هنا اومسقأو مهوب ذكسف لسرلا ا د ص
 لوسرىأ( ريذن مهءاجنأل) مهنامأ دهجةتلباومسقأوةبآلاهذهةنلالزناف هوب ذكد م ثعباملف لسو ناو 0 هلوق
 سو هيلع هللا ىلص ادم ىنعي ( ربذن مهءاجاماف ) ىراصنلاو دوهبلا ىنعي( ممالا ىدحا نم ىدهأ ننوكل) ركل ىا - ميك ركم

 ناعالا نع اريكتو اّوتع ىنعي(ضرالا ىفارابكتسا) ىدطا نعادعابت أ (اروفنالا) هئيحم(مهدازام) 1 3

 ٍلسو هيلع لصةئالوسرب مهركموه ليقو كريشلا ىلع مهءامجاوهو جيبقلا لم ىنعي (ىسلاركمو )هب || 2 4 3 0
 كرشلا بقاع سابعنبالاقردب موباول قف هلهابالا طيحبالو لحيالىأ (هلهابالاءييسلاركملا قيحيالو) || 2“ (قيحي م( اوف
 ن؛كزناكمهب باذعلا لزني نا ىنعي ( نيلوتالا تنسالا) نورظننب ىأ(نورظني لهف) كرمشأ نمالا لحال الا يسارا اعو
 ليوحتىأ (اليوحتتلاتنسلادجتناو) ارييغتىأ (اليدمتةنلاتنسلدجتنلف) رافكنأ نم ىضم || مرنممبقاحدقاو (هلهإ
 مهناهانعم (مهلبق نمنيذلاةبقاعناكفيك اورظنيف ضرالا فاوريسيملوأ) مهريغىلا مهنعباذعلا رفح نمل ثلا فو ردم

 توفيلىأ(هزجيل هللا ناك اموةوق ينم دشأ اوناكو) مهك الحتامالغو مهراث“ اب و ىضم نمب نو ربتعي || ايكمهيف عقؤابج هيخال
 نمىأ (اوبسك امبسانلاّساذخاؤي واواريدقاماعزاكهنا ضرالا فالو تاومسلاف ئثنم) هنع || تنسالا نورظذي ل هف)
 مهريغو مدكى ب دب رباهياعب دنةمسن نمىأ (ةبادنم) ضرالار هظ ىأ (اهرهظ ىلع كرئامإ) مئارجلا باقل لارارخو هيك
 موب ىنعب(ىمسم لجأ ىلا مهري نكلو) ةنيفسلا فناكن مالا نافوطلابحون نمز ف ناكنم كله || : مهلسرب اوبذكنبذلا ىلع
 هتعاطل هأدب ريامهنعىاعتهتلا ىضر سابعنبالاق (اريصب هدابعب ناكهنلاناف مهلجأ ءاجاذاف) ةمايننلا || لف ىنعمادمهلبق مالا نم
 هدارع معأى لا عتوهناحبس ةللاوةما اركلا ق>تسي نمو ةب وقعلا قحتسي نمجاريصب ليقو«ةبصعم لهأو ا
 هباتكر ارسأو لثمباذعلا مهلزنينأالا

 م مسهلبق نمي لزن ىذلا

 لعج لسرلا ننكدم

 اراظنتا كلذل مطابةّتسا

 # ماللاوةالصلاهيلع سي ةروسهلّو أ عبارلاءزجا هيلي و لاثلا ءزجلا متع هللاتنسل دع نلف .ونمهل

 تنسأدجت ناو اليدسبت
 هتنسنانيب (الب وحت هنلا

 ىقذكم نم ماقتتالا ىهىنلا

 (مهلبق نم نيذلا بقاع ناك فيك اورظنيف ضرالا فاوريسيإ اوأ)ةلاحالل اوعفم كلذ ناواهتاقوأ نعاطوح الواهتاذ ىفاط ديال ةنس لسرلا

 (مهنمدشأاوناكو) مهرامدو مهك الهتامالعو نيضاملااراث نم قارعلاو نيعلاو ماشلا ىلا مه راسم ىف هنودهاشياو ناك ا مهيلعدهشتسا

  قالوتاوسلاف) ئنئأ(ئثنم) هتوفيو هقبسل (هزجهيلةللاناك امو) رارفلانماونكتزفارادتقا(ةوق) ةكملهأ نم
 ١ ىلع (اهرهظ ىلع كرئام) ىصاعمنماوفرتقاا ب (اوبسك امي سانلاهنلا ذخاؤي ولو) مهيلعارداق (اريدق) مهب (املع ناك هنا ضرالا

 1 ىلا مهرخؤي نكلو)اهيلع ب دن ةمسن نم( ةباد نم) ضرالا ىفالو تاومساا ىف ئيم نمهزجيسيلهوق ف ضرالار ك ذ ىرجج هنال ضرالار هظ
 . باوصلل قفولةئلاو مهمكح ةمكحو مه يأ ةقيقح هيلع فخ ىأ (اريصب هداوب ناك هّننا ناف مهلجأ ءاجاذاف) ةمابقلا موب ىلا( يمسم لجأ



 ثيغتسلاتوصرهجل ةثاغتسالا ف لمعتساوةقشمو دهج جايصلاوهو خارصلا نمنولعتفي وهف نوثيغتسي (اهيفنوخرطسب
 دعب عطنورفكلا ل دب نمؤناين دلا ىلان دررانلا نمانج رخأىأ (لمعنانكىذلاريغاحلاصلمعنانجونأ) انب ر نولوقي. (انب ر)

 رك ذتياريمعت ىأةفوصومةركنامنوكينأز وحجب ( رك ذننمهيفرك ذتبامةرمعتلوأ) ايندلار عردقد_عب نوب واجي ةيصعملا
 ةرشع نام :وه ليق مث مظعأ لواطنملا ىف خبب وتلا نأالارصق ناوهنأش حالصا نم فلكلملاهنم نكستر مع لكل لوانتموهورك ذن نمهيف

 انزل ظفل نال كرم_ن لوأ ىنعم ىلع طءوهو بيشملاوأمالسلاهيلعلوسرلا (ريذنلاىءاجو) ةنسنوتسليقو نوعإ رأليقوةنس
 تاومسلا بيغ/لاعةنلانا) مهنيعي رصان( ريصن نم نيملاظالاف) باذعلا (اوقو ذف)ريذنلا م ءاجوم انرمعدق ليق هناكرابخا هانعمورابختسا
 ماعلا فبيغلكإ لع دقف نوكيام ىنخأ وهو رودصلا فام لعاذاهنالليلعتلاك ) رودصلات اذب ميلعهنا) مكنعامهيف باغام (ضالاو

 فامىأةب راج ةجراخ نطب ذهنع (هالث) هللا ىضرركبىب الوقوحن فوذ ثينات ىهواهئارمضمرودصلا تاذو
 ات نار شرا انكر | در تاو رمتتلوأ) اشتي نواه لوغ خت ايلاوففرستلا ندا 0س ل ليلا لكم نجلا ريغاح اص لمعنإ رانا نمىأ(انجرتأانب ر) نولوقي (اهيأ) نوحيصي ونوئيغتسيىأ(نوخرطصي نال ليببحلا نم اهنط )سلا ا

 عل عوضوموذورودملا || ىدري دةنسنوتس ابغي لاقوقنسوعب رة ليقوةنسةرشع نان لتقو عفا وخ تق(
 لاق سو هيلعمللا ىلص ىنلا نعةرب رهىبأ نع(خ) مدن بال ى اعتهتئارذعأ ىذلار معلا وهو ىلع نءكلذ

 هيلعهللا ىلص هللا لوسرلاة لاق ىلعثلا دانسإبه_:عوةن_س نيتس غلب ىتحواجأرأ ئىريما لكى لاةلئارذعأ |[ ملعج ىذلاوه )ةبحصلا
 لاي (ضالا فت الخ نباهلاقنآرقلاب لسوهيلعللا ىلصا د ىنعي( ريذنلاكءاجو) نيعبسلا ىلا نيتسلا نيبام ىتمأرامعأ لسو

 1 ا نمامرثالا فو تولاريذن بيشلا لاقي متيش تح عرس مرآ ىتللو تيشلاوظ كو 1 يو ل 1 ا 0
 قسرا ءافا لج 0- نسوي طا تالا اوقوذمطلاقيىأ (اوقذف) توملابرقدقف ىدعتسااهتخالتلاقالا
 ١ الا يم ذاهب ىني (رودسلا تاذي لعن ضرالاو تاويل تعا نو هن اذع نم مهعنمي عذام نم مطام

 نكالةعاطلاو ديحوتلا دجى أ( لم نذر تالف ركشتااهبف ف رضتلاديلاقمو اهعفانم كلموهضرأ قءافلخ ' هدركتتتلا فاتسجل اأو || يرتد يتسن تاس ارسم سايل رمت ايناس عع طلسو ايف || [ضرالا ف ستالخ لمس ىدقاوح) ىلا ةوق ولالا ىفئتلكسيغ زع دقن نكات هدا

 هيلعف)ةينسلا ةمعنلا هذه ماكر منير القز ةرخآالا قى( اريتخالا ع .رفكن رفاكلادب زبالؤإ) ضغبلادشأت قملا ليق رابضغ سدس عرار | يتلا دع عكد فلس زلو) فك دعا( تك دا
 دشاوهو(انقمالا مهيد | اكملت 0 دهم والوزت نإبنإن رد وق ولا لاوزلا نمامهعنميفالو زئال يل ىأ (الوزتنأ يورد نيرا | بالو اوما كسمبانإ) لييزعاوفؤناتساوتت تسال لزهر نا هزل ل ياا | سلا ب (هس نوال وي) ذو امر رذج لعحأ (ثقني ل هقبتك 0 هك تو هلع مكتب 'ما) نسرزلاوتاونسسلا ىلع اا كا اا كرش مط مأ) ضرالا نمهقلخجاو دبنسا ةزجىأ تاورنكلا وف(هرفك ىنعب(ضرالا نماوقلخاذام فورأ) مكعزب ءاكر شاهومتل عجب مانصالا ىنعي (هللانود نم نوعدن نيذلا
 دب الوز ضبا ىأ(اروفغاملح ناكهنا )هاوس دح امهكسمي سيل ىأ (هدعب نمدح نمامهكسم اناانلاز نآلو ) كرئقلا

 ( م ءاكرش متبأرأ لق )انارسخواكاله(اراسخالا مهرفكنب رفاكلا ( كلث - (نزاغ) - 58 )
 متيأرأ عمن ال متيأرأ نملدب قورأ (ضرالا نءاوقلخاذام ورأ للا نود نمن وعدن نيذلا) ةدابعلا ف مهومتكرشأ ىلا نه
 مأ) هتلانودهقلخاودبتسا ضرالاءازسأ نمءؤب ىأ قور ةكرشلا هباوقحتساامعو ءاكرمثلاءالؤه نع ىو ربخأل يق هناكفو ربخأ
 مهاب قطن هللا دنع نم باتكم هعم ىأ (هنمةنبب ىلع مهفاباتكمهانبت مأ) تاومسلا قا ىفةكرمشهنلا عم مط مأ (تاومسلا ف كرس ملط
 نملدب (مهنعب نوملاظلا) دعيام(دعينالب) ركب وب أو عفانو ىصاع نب او ىلع انبي باتكلا كلذ نم ناهرب وة ىلعمهف هؤاكرسش
 امهعنع(ال اوزتنأضرالا اوتاومسلا كسلا نا) هللا دن ءانؤاعفش ءالؤه مط دوق وهال ارو رغالا) عابتال ىأ (اضعب )ءاسُؤ را مهو نإ روماظلا

 نمهك اسمادعب ىأ (هدعب نمدحأ نم امهكسم أ ام(امهكسمأنا) ضرفلا ليبس ىلع (انلاز نألو) عنم كاسمالا نالالوزتنأ نم
 مظعلاد ها دهتناب نيتري دجاةناكوامهكسمي ثيحةب وقعلاب ل جاعمريغ(اروفغاملح ناكمنا)ءا هتبالل ةيناثلاو ىننلا ديك ًاتلةدي نم كوالا



 .ايندلا بلاطلاطلا ليقوةلجاهنع ضرعأ نم قباسلاو لالح نمل اه.ذخأي الن أ دهنجينمدمتقلاوامارسوأتاكالالح اين دل ذخأ نمرلاظلا
 لشفلاوه)باتكلاثارباىأ(كلذ) هقيفوتب وأهماعب وأءسماب(هللانذاب) ( ق“,) ىلوملابلاط قباسلاو ىقعلا بلاط دصتقملاو

 ا ربخ ( ندعت انج ريبكلا

 ا ا ايدو دمج هسفناملاظا||مأو اريسياباسح بساحيبف دصتقملاامأو باسحر يغب ةنجلا لخ ديف تاريح, قباسلاامأ لاق
 انب رنانزحلاانع هذ ىذلاهنندجلاةبآلا» ذهأ أرقم ةنجلا لخ دن ممسطا هلخ دب ىتح ماقملا ف سبحتيف ريخاوادتسوأ فواتح

 انيفطسانيذلا باتكلانئر وأمن لجوزعهتلالوق نعةشئاعتلأس نابهصنبةبقعلاقو روكشروغذل | ىرذلاىث (اهنواخدي )
 ملسوهيلعهنلا لص هللا لوسردهعىلع ىضم نف قباسلاامأ ةنجلا ىفمهاكىنايتلاقف ةبآلاان دابع نم نااواعاا 2و

 ملاظلاامأو هب قل ىتح هباخصأ نم هرثأ عبت نف دصتقملاامأو ةنجلاب !سو هيلعهنلاىلهتلالوسر هلدهشو روشان .ٍ راحب)

 رفاكلاملاظلاو ىئارملا دصتقمملاو صلخملا نمؤملا قباسلا سابع نب !لاقوانعماهسفن تلعف- كلئمو ىلثف هسفنل نم) راوس عجة روسا عج
 بام مهملاظلا ل يقو اهنولخدي ن دعت انجلاقفةنجلا لوخ دب ةثالثلا < هنال اط دح اجلا ريغ هللا ةمعن بهذ نم ىأ( اؤلؤاو بهذ
 تجر نم قباسلا ل يقو مهلكس انلا نمنوب رقملا نوقب اسلامه قباسلاو ةئميملا باح دصتقملاو ةمأشملا اولد قلؤلاب عم 7

 ليقوهنانسح ىلعهن ايسر نمملاظلاو هنانسحوهن ايست وتسا نمدصتقملاو هن“ ايس ىلع هنانسح عفانةزمهاو بصنلاب
 نمريخ هنطابىذلا قباسلاو هنطاب وهرهاظ ىوتسسا ىذلادصتقملاو هنطاب نماريسم رهاظ ناكنمرلاظلا | . لح ل عافطع ا 8
 لماعلاهبملاعلا#لكئراقلا قباسلاو هبولاعلاهلىملاتلادصتقملاو هبل ماعي إو نارقلل ىلاتلالاظلا ليقو هرهاظ [إ] ©“ 060

 ةريبك الوةريغص بكت ري ىذلا قباسلاورئاغصلا باحصأ دصتقملاو رئابكسلاباعألاظلا ليقو هيفامب 0 اهم ايوا ولو

 لاقتلق قباسلامث دصتقللامث ملاظلامدق)تلقناف ملاعلاقباسلاو لعنملادصتقملاو لهاجلاماظلا ليقو 3 0 0
 ىتثمث ءافطصالا رويال )فلا ناوهمركحباالاهسيلا برقتيالهنابارابخ ا نيلاظلإبأ دب قداصلا رفعج 0 0 اواقو)

 ليقو ةنجلا فمهلكو هركمدحأ نما يال نيقباسلاب متخ مث ءاجرلاو ف وخلا نيب مهنال ند صتقلاب فوخ (نزحلاانع ل

 ىصعاذافةب رقمت ةبوتمث ةلفغو ةيصعم ةنالثدابعلا لاوحأ نال سانلا تاماقم ىلع بينرتلا ذه مهبتر 1 ولا فوخوأرانل

 هندهاجوهتدابعترثكوهتب ون تخحاذاؤ نبدصتقملاة اج ىف لخد باناذاف نيملاظلازيح ىف لخ د لجرلا 1 نا) ايندلا موت

 نيلاظاا ىلا ةفاضالابل يلق دصتقلل م هتبلغورفلا ةراكللاظلا مدق لبقو نيقباسلاددعف لس خد 0 ( روت
 ىلاوأ فلا ىلا ةحلاصلا لاسمعالاب ىأ تاربهاب قب اس ىنعمو مهرخأ اذ هلف ليلقلا نم لما الاول

 ب مهئاربا ىنعي ) لضفلاوه كلذ) هيداراو هلناىماب ىأ (هتلانذإ) هللاكجر تلق ناو تاعاطلا ليق تكلا بتاربا ىنعي ( ريبكلا ١ اننعر تانرإ )تا

 ةثالثلا فانمالا نعي (اهنوا خدي ن دعتانج) ىاعتلاقف مهءاوشب ربخأ مث متهءافطصاوأ] و 00

 || انعيهذأ ىذلاهتيدجلا اولاقو) هريسفت مدقت( رب رحاهيف مهسابلو اؤلْؤلو بهذ نمرواسأ نماهيف نولحي) يك اعلا
 الواهنمحربنال ةماقالا ىأ

 ةمافاتقأ لاقي اهقرافث

 نم) ةماقمو اماقمو

 هلاضفاوهئاطع نم (هلسف

 تاعءاطلادر فوخوت ًايسلاو بون ذلا نزح ل يقوتوملا نزح ليقورانلا نزح سابع نبالاق (نزخلا

 مويلاوهأ نزح ليقوةبقاعلاف وخو بولقلا بيلقتو عنلا لاوز نزح ل يقو مهم عنصيأم نوردبال ,هنأو

 ىوغبلا ىورداعموأ شاعمل ناكن زح لك نجلا لهأ نعبهذ ليقواين دلا ف ةشدعملاورصحلا مومهوةمايقلا

 : ىالو مهروبق ف ةشحووئلاالاهلاال لهأ ىلع سيل لو هيلعمللا ىل هنلالوسرلاقلاقرمم نب نعم دنسب
 نا) نزحلاانعبهذأىذلاليدملا نولوقي مهسؤر نع بارتلا نوضفن تالا هلال ها ىئاكو مهروشن وع ال ةاتسءالال انقاقصتسابال
 . [ًارادإلنل الار <شوبونذلا نم مظعلار فغىنعي ( روكشر وفغلانب ر داك دكا

 8 م اوءانعاهيفانبيصيال أ( بصناهبفانسمال) ىأ (هلضف نم)) ةماقالا ىأ( 0 كاوا 0 الوالةقشمالوءانعاهمفانسصيال انسعالالالاممابالىأ ةءاقالا ىأ(ةمامتلا]| 2[

 || ىأ (اوتومتف موياعىضقيال هجران مهاورفكن يذلاو) ىلاعتهل اوقع بعتلا نمءايعا ىأ(ب وغلاهف
 1 مهوروفكل كىزجن كلذك ) رانلاباذع نمىأ (اهباذع نم مهنع ففخحالو) هيفمهامتاوح رتسف مي مالا ف : توغل ىلا نجرلا دبع

 00 نوعرطس هبصنو قنلا باوج (اوتوميف مهياعىضقبال هجران مهاورفكنيذلاو) .انبغلي المع فلكستال ىأهنم بغلي
  لكوزجإ ازجا كح( كنك ) ماهجران با ذع نم (اهباذع نم مهنعففخالو) اوحي رتسيف ناث تو.ي مهباع ىضةيال ىأ ن أر امضإب
 مهو) ورمج :ون ًاروفتكا لكىرخن( رونك



 ظ
 ظ
 ٠

 ناريخ (نوجر) هب لمعلا ةوالح نع هنوالتب نإ دوعن قبال ىنعي ضرفلا نينلعمو لفنلا نب سيك (ةينالعوارس مهانقزرامم

 روبن نلب قلعتم' (مهيفويل) هللا دنع قفنتوداسكللااونع ىنتني ةراحت ىنعي دسكست ن ل (روبتنل) ةعاطلابباوثلا سلط ئه (ةراجن)

 وأ مهبل نسحأ نميف مهعيفشنب وأروبقلا حيسفنب (هلضف نم مهدي زيو) مهام أباوث (مهروجأ) هد ءاهقافش مهفويلىأ

 عيجاولعف ى ًامدعبامو نولتدب قلعتن ميهبفويل ىف ماللاو نيجارىألاحلاعضوم فنوجرب وأهناقل دعو قيقحتب وأ مهتانسح فيعضتب

 ىأمطامالروكش مطروفغىأ ( (روكش) مهئاطرفل ( روفغهنا) ناربخو ضرغلا |ذط قافنالاوةال ىلا ةماقاو ةوالتلا نم كلذ

 الق! نالتدك ومر( هني نا وخر درو زارا ىأ(باتكلا نم كيلاانيحو !ىذلاو) ليلقلا لمعلا ىلع لب نجلا ىطعل

 ىو نالالهأ كرو كلاوح م صبأو كماعف (ريصب ريبخل هدابعب هللا نا) بتكلا نمهمدقتا مل( هيدي نيبامل) قيدصتلا اذه نع كفشي

 ىأ كدعب نمهانثروأ م 'نآرقلاكيلاانيح .وأىأ (باتكتااننر وأم ) ب باتكلارئاس ىلع ةرابعوهىذلاز جملا ب اتكلا اذهل ثم كيلا

 ىلع مهافطصا للا نالةمايقلا موب ىلا مهدهب نمو مهيعبانو نيعبانلاو ةباحصلا نمهتمأ مهو (اندابع نمانيفطص|نيذلا) هئي روتبانمكح
 لاقف بتا م ىلع موبتر مئهلسر لضف أ ىلاءامتالا (ه؟ه) ماركيز هستخاو ىلا لساديحا وكيلا مسوت اها وو

 وهو (هسفنل ملاظ مهنف)

 :هوالهندا يمال أجرملا
 لماو ل ىنعي باوثلا ىوس سابع نبا لاق (هلذف نممهكي ز 10 ومهزوج أمهئفوبل) باوثلا نمهللادعوامةراجتلا

 مهنمو)ايسونتاواحلاصالمم نمريسلار كش ومهب ولذ نم ميظعلار فغي سابع نب لاق, '(روكشروفغدنا) نذأع مسن لو نيعرت لاي

 اذهو تابعا واع بتكلل نمىأ (هيدب نيبالاقدصم قحلاوه) نا رقلا ىنعي(باتكلا نم كيلاانيحو أىذلاو) مهامعأ

 ل زال قفاون لب وأتلا نآرقلاوهوباتكلا كيلاانمحوأ ىأ (باتكلاانثروأم) ىلاعتهلوق و ( ريصب ريحت دابعب هللا نأ )

 نوقباسلاو لاق ىلاعتهناف دب » ريسابعنبالاق (اندابع نمانيفطصا نيذلا) هئرون ىنعمهانئروأ ليقوهثي روتب انمكح ىنعيدانئر وأم

 قب ريما م نولرالاب || لع .رلا ديس عاين مهلعج نابهتمار كب مهصتخاو محالارثاس ىلع مهافطصاعتلا نال سو هيلعهنلا لص دمتةمأ

 نوونتتوم دب لاو ةيآلا || كباس هموادصتقم يتتو هسفتل اظ مهنق) .ىلاعت لاقت يدر سستم بستتسلا هلت
 2| يوت ةناوقتعا ىوغبلا» ءرك" ذةمالاء د نم مهلك لسوميل عاقل لصاتنالوسرلاظلاقدي ران همام كا ل

 نبذلاباتكلاانثر وأم ةبآلاهذه ىف لاق لسوهيلعهللا لصىنلان اى :ردخلا درعس ىنأ نعو دنسربغب
 رح ةدحاو ازا مهكالؤهلاةءنلانذإب تاريخا ىباس نمو دصنقم مهنموهسفنل ا مف: دابع نما نيفطصا نورخآو هدعب لاقو
 ةبآلا هللا يمال نوج سم

 رنملا ىلعةبالاهذه ًارقهنا باطخلا نن رمم نعوبس رغ  ءرسح ثيدح لاقو ىذمرتلاهج .رخأةنملا ىف مهلكو

 اندصتقمو ىتب اشانقراملسو هيلع هللا لس ةنا لولا دامع نمانيفطصا نبذلا باتكلاانثروأم
 لاقهناهنعهللا _ ررم

 ل ىوغبلا هجرخأ هنم بجصتي لعخ نيعم نبى كر هب ثث ”دفهناوردحأ ةبالقوبأ لاق هلروفغمانم اظو جان

 كر العر ةبآلا لاق سو قحو سنا اوىت رغمحرا هللا لاقف دحسملا ل ةدالجر نات باث نعهدنسن ىو رو ةهدئسل

 قياسانقباسإسو لع ارق[ سر ءلعشا لس نالوسر تمس كا ادا اانالاقداص تنك نئلءادردلاوب ؟لاقف احلاصاسنج

 نمدارملاو كلهن لو دسفت نا ىأ (روبن نا ةراجن نوجرب#ينالعوارس) هللا ليبس ف ىأ(مهانقزرامم

 انلاظو جان 1 5 : تاريخلاب طه سده ةسعاا 2222:0227 دصتقم مهئمو هسفنل لاظ مهنفاندابع نمانيفطصا نيذلا باتكلاانثروأمأ ةبالادذده

 نظي ىتح سدح يف هسفنل لاظااام امو ةنجلا ل ديوئاريسيإاسح بساحبدصتقلاو باحر يغب ةنجلالخ دي نيالا مالسلا هيلعمنعو آر وفم ١ هلر وفغم

 رفاكلاملاظلاو قارملادصتقملاو صلخلا قباسلا امهنعهللا ىضر سابع نب! نعفرئالاوءادردلاوب أ هاور ةنملا لخ ديف ةجحرلا هلانت مو جنيالهنا
 00 0 را محلا اوقو هنجلال اوبس لنجيب

 تاقيطامأو هجر 1 ةوقوهواذهسمبفرافكلاةفصامأونونمؤممهكل قآل ذه نعل حر فسويو بأ !لثسو

 كاتو ناسا لق غو ندابعنمانيفطسا نيل لوقا عجار لكتلاو يسدد ويتسو يتهدد ثالفثلا

 ماعلا قباسلا لهس.لاقوةماقتسا مب وتتيسعلاوجالا وانام دا ك1 لصق تكرم نا

 نعهشاعع لغتشا ىذلاملاظلاو هداعموهشاعع لغتشا ىذلا.دصتقملاو هداعع لغتشا ىذلا قباسلااضي أل اقو لهاجل ا لاظلاو لعتملا دصتقملاو

 ليقو قاقحتسالاوةبيطا ىلعهدبعي ىذلا قياسلاوةبهرلاو ةمغرلا ىلعهدبعي ىذلا دصتقملاةداعلاو ةافغلا ىلعهدبعي ىذلالاظلا ليةوهداعم



 فحصل و (ربزلبْو) ثازجلاب (ثانيبلاب) هرمضمدقولا- (مهلسر مهئءاجإ) مهلسر(مهلبف نم نبذل بذكدقفكوب ذكيناو)
 ىاهضعب ناكناواقلطمادانسا مهبا|اهبءىحلا دنسأ مهسنج ىفءايشالاهذهتناك انوروب رلاو ليجنالاوةاروتلا ىأ (رينملا باتكتاو)

 (اورغكن ذلا)تبقاع (ٌتَذخأ مث) |سوميلعةتلا لسنا لوسرلةالسمهيفو باتكلاورب زلا ىهو مهضعب اهضعب وتانببلا ىهو ,هعيج

 (اهناولأ افلتختارمث)ءاملاب (هبانج .رسافءامعءامسلا نملزئأهنلانأ ارتمأ) مط ىب ذعتو مهيلع ىراكن |(ريكن ناكفيكف) ةب وقعلا عاونأب

 (ددجلابجلانمو) اهوحنوةرضحلاوةرفصلاوةرجلا نماهت ايهوأرصحالا #اهريغو بنعلاو نينلا وحافتلاو نامرلا نماهسانجأ

 بي رغدوسألاقيدوسالا ديك أنوهوبي رغعج (دوسبيارغواهناولأ ف لتخمر جو ضيبإ) ددموة دكه دج عج نوللا ةفلتخم قرط
 هنالاعقافرفصأ كلوقكدكؤ ملا عبتين اديك أتلاقسنمناكوبارغلاهنمو (ىإ"ع) هيفبرغأوداوسلاف دعب ىذلاوهو

 را درا او مسوهيلعهللا ىلصا دتهتلا ثعب مالسلا هيلع ىبسيعةلاسرراث [تسردنا نيحو سر دنت نأألا 0 2 ا
 ىأ (تانيبلابمهلس رمهتءاج مهلبق نمنيدلا ب نكد قف كوب ذك,ناوإ)ه دعب ىنالهنالةمايقلا موب ىلا ةيقاب ا 0

 باتكلابدارأ ل يق حضاولاىأ (ربنملا باتكلإب و) فحصلا ىأ (ربزلاب و) هتوبن ىلعةلادلا تازكملاب م عي

 ناك ف يكف اورفكا نبذلاتذخأم) اديك ًاتريزلادعب باتكلارك ذ ليقو روبزلاوليجنالاوةاروتلا || راهن و دل
 نامرلا نماهسانجأ ىنعي(اهناولأاهاتخست ارم هبانجرخاف) رطملا ىنعي (ءامءامسلا نملزنأهتلانأرتملأريكست || نمديالو اعج راهضالاو

 رصحبالا# كل ذريغو ةرضح اوةرغصلاو ةرجلا ىفاهماول ىنعيل يقاهوحنو بطرلاو بنعلاو نيتلاو حافتتلاو
 وهاماهنمىنعي (اهناولأ ف لتخم) لاب ف قرطلاو ططخما ىنعي (رجوض يب ددجلابجلا نمو) دعيالو || ىأددج لابجلا نمو هلوق
 بي رغدوسألاقياكداوسلاةديدشىأ (دوسٍببارغو) رف صأوهاماهنمو رجأوهاماهنمو ضيبأ || ضيبددجوذلابجلا نمو
 ىأ(كلذك ) هناولأ ف لتخ قاخ ىأ (هناولأ ف اخ ماعنالاو باودلاو سانلا نمو) بارغاانولباهبشت || ىلالويىتحدوسو رجو

 نبالاق (ءاملعلاهدابع نكللاىشحاما) ىلاعتلاقفأ دتبا انه م الكلامتولابجلاوتارُعلا فالتخاك || فاتخملابجلا نمو كلوق

 قحهوشخوهردفاور دقوهومظعليقو ىناطاسو ىنزعو ىنوربج ٍلعنم قلخ نم ىنفاحيا_ م ادب رب سابع | افلتخ تار لاقاك هناولأ
 ايش ل سو هيلعمللا لص هللا لوسر عنصتلاق ةشئاع نع قر ةيشخهيدادزااماعهيدادزا نموهتشخ || سانلا نمو ( اهناولأ

 نوهزنتي ماوقألاباملاق مهلا دمف-.بطخ: لس وهيلعفتلا بص ىنلا كلذ غلبف موقهنعهزنتف هيف صخرف || فلتخم ماعنالاو'باودلاو

 هزنتف اطوقهيفددشي ل ىأهيف صخرفاطوقةيشخ هل مهدشأو هللا, مهماعال ىفاهئلاوف هعنصأ ئشلا نع |[ ضعب مهنمو ىنعي ( هناولأ

 تعمسامةبطخ سو هيلعةنلا ىلصهتلا وسر بطخ لاق سن نع( موق ههركوهنعدعابتىأ ماوفأهنع || (كلذك ) هناولا فلتخم
 تارُعلا فالتخاك ىأ

 ءامءامسلا نم ل زئأةنلا

 ملسوهيلعةنلا بص هنا لوسر باعحأ ىطغف اريثكم تيك واليلق متكحضل لعأام نوماعتول لاقف طقاهلثم

 ىفك قورسملاو فقالا نمت وصلا قاشنن او ةنغ عمءاكبلاوه ةمججملا ءاحملاب نينخا نينخ مط مههوج ١

 ىنشخ نمملاعلا منا ىعشلا لاف ماعلا اهمأ ىنتف أى بعشلل لجرلاقو الهجكنلاب رارتغالاب ئكو اماعهندا ةيسشحم

 بقاعملابيثلا هنالةيشخلا بوجواليلعتوهوهدابعبونذأىأ (روفغإ هكلمىفىأ ( زيزعشانا) ا اوةبردق
 نوموادنبى أ (هللاباتكن ولت نيذلانا) لجوزعهوق ف ىتتي وى نأ حا وهف كل ذك ناك اذاو 0 نوموادن ىأ( هللا ب اتكن وام نذلا نا :ءعهلوقُم هك و محا نسا ويف كلذك ناكاذا سانجالاةفلتءارطفلا نم

 اما) كلذعبتا هنافص
 اوقفنأو) اهتاقوأ فةالصلانوميقي وىأ(ةواصلا اوماقأو) هءنولمعي وهيفامنوماعي وهتءارق ىلع
 1 0100 م مس سس بس م ل سس ل ل ل ل جلا

 0 هماعناكن موافوخ هن .دادزا هب اماعدادزا نموهومظعف هنافصب هوماع نيذلا هبءاماعلا أ (ءاماعلا» دابع نم هنا ىْمح

 هدابع نمهللانوشخ ني ذلا ناهانعم نا نذؤيءاماعلاريخ أو ىلاعت هللا مسا ميدقتو ةيشخل عد دشأهللاب <ماعأ تي دحلا فو نمآناك لقأدب

 مهنيعشاخلا نا ناب لوالا فر ياغتامهني وهللاالا ادح أنوش الوهلوقك هللاالا ن وشال مهنا ىنعملا ناكل سكعولو مهريغ نودءاماعلا

 هدابعنمهننا ىثخامنا مهنعهنلاىضر ني ريس نباو زي زعلادبعنب اوةفينحوب أ أر قو ىلاعت تلاوه هنم ىشخنا نا نايب ىئانلا ىو ءاملعلا
  سنىلع هتلالداةيشخلابوجولليلعت (روقغزي زعمشانا) ءاماعلاهدابع نمهنلا مظعي امنا ىنعملاوةراعتساةءارقلاه نهى ةيشحاو ءاملعلا

  ةوالتىعنوموادب (هللاباتكنوات,نيذلانا) ىشخي ناهقح بيثملا بقاعملاو مهنعوفعلاو ةعاطلا لهأ ةباثاو مهرهقوةاصعلا هو
 : ْ اوقف ًاوةولصلا | ومافأد) نارقلا



 دزولاوىرح أ سفن مناة < 1 سن لمحنالو ىون أ رزو ةرزاور نالوا يش هب كرشيال» دب هي نمكدعب قل سابع نب نعو عنتمم (زيرعب

 ٠ ينذب سغ:ذخاؤنالهتف رتقا ىذلااهرزوالا لمحنال ةمايقلام .وب سفت لكنا ىنعملاو سفنللة فد ةرازولاو هلجاذاعيشلارزوو ناوخارقولاو
 ىرئال تارزاولا سوفنلا نأ ىنعملانالىرخ ارزو سفنرزت الولي إو ةرزاو لقا اوراجلاب راو ىلا, ىلولاايندلاةرب بجد أنك سفن
 لالضالاقنثأن وامح هتاف نيلضملا نيلاضلا فد را او مطاقث ًاعمالاقت ال نلمح لوهلوؤو اهريغرزوالاهرزوةلماحالاةدحاو نهنم
 5 اناطخ لمحناوانليبساوعبن | مظوق ىف ىلاعت هللا مهب كف يكىرتالأ مهريغرزو نم ئئاهيفام مهرازوأ لككلذ ومطالضلاقتأ عمسانلا
 ضعباونعلمحتيلاهب وز أقت الى دح بون ذاب فثم سفن ىأ(ةلقثم عدن ناو)ئن نموها طخ ل نيلماع مهامو هلوقب
 هلوق ىنعم ناب قرفلا زخأ وأدلووأ باك ةبي رقدبا ارقاذ(ىبرقاذ) عدتنا وهلوق نم موهفموهو وعدل أ (ناكولوئشهنمرمجتل) كلذ

 اهبنذربغب اسفن دخاؤيال ناو ةمكح ىلا لدع ىلع لادلوالا نا ئيشهنم لمحيالاهلج ىلاةلقثم عدم ناد ىنسعمو ىرخأرزوةرزاورزئالو

 ناكنا اوثغت و بجنملاه رقو ضعب ففخ نأ ىلا تعدولرازوالااهتلقثأ دقاسفن نا ىتح ثاغتسا نملذثم ون ثايغالهنن ايب ف ىناثلاو

 نملإ-(بيغلإب) ءالؤه ِّك راذنإب عفتني (م71) اهناىأ( مهب رنوشخي نبذلارذننام ا )اهب ارق ضعب وعدملا
 2ك ااا را ل كاش ا رص كاز 22-.-----
 نوشحخىآلوخنملاوألعافلاز) 2 0 ل يا ا يت ل ل اا

 00 وقح الوغفملاو العافلا| :رتقاىذلااهرزوالا ل محنالةمايقلا م وب سفن لكنا ىأ (ىرت ا رزوةرزاورزتالو) عنتممب ىأ(نب زعب

 0 مهل اقثأعم .الاقثأو مطاقتأ نلمحيرلوهلوق نيب وةيآلا »ذه نيب عيا نيك تلق نافاهراش تن ا
 قبيغلابليقو ا 0 مهسف:ألاقثأ عم سانلا نمدواضأ ن .لاقثأ نوامحي مهنا نيلضملا ف كلتو نيلاضلا ىفةبآلام ذهتاق
 ا اهريغ بونذ لج ىلااهب ون ذب ةاقثم سفن عدن ناوهاذعم (اهاج ىلا ةلةثمع دن ناو) مهبسك نم هلككللذو
 0 7 نا ال خالاونالا اومالاوبالاك ةبارقاذوعدملا ناكواو ىأ ( ىف رقاذ ناكولو ئئثهنملمحبال)

 ىف اا د) نذلا رذنتا-غا) ىلعام ىبسح عيطتسأ ال لوقيف ى ونذض عب ىنعلجاىنايلوقيف ناالإب مالاوبالا قاعي

 رهطن 3 نما هيب رنوش نذلا 3ك راذنا عفنب امءاو ىنعملاوهوري ل ىأ (بيغل!) مهم رنوفاخىأ (م«بر نوشح
 ىصاعملا كريو تاغاطلا لعفب | ريصللاهللاىلا) هباوثاط ىأ (هسفنل ىكرتيا.ماف)اربخ لمحو حلص أ ىأ (ى زب نموةالصلااوماق أو ) بيغلإب
 وهو (هسفنل عزتي امناف) | وهو ىدطهابر يصبلاو كرشملاوهو ىدطا نعىمعالا ليقوولاعلاو لهاجلاىأ (رنصبلاو ىمعالاى وتسيامو

 مهيشخل دك م ضارتعا || نبالاقورانلاو ةنجلا ىنعي (رورخاالولظلاالو) .نا-الاورفكتلا ىنعي( رونلاالوتاماظااالوإ) نمؤلملا ||

 نمامهمالةالصلا مهئماقاو || نينمؤملا ىنعي (تاومالاالوءايحالاىوتسيامو) راهمابمومسلاو ليللابةراحلاجي رلارورحلا سابع.

 (ريصم اها ىلاو) كزتلا ةاج ٍقنمعمسعتنأامو) بيحيو ظعتب ىتح ىنعي (ءاشي نم عمسإ هللا نا) لاهجل و اماعلا ليقورافكللاو
 353 6 روغو عجل الآ تن ان ىأ ) ريذنالاتنأنا) اوعداذانوبيجنال مهنالر وبقلا ىف تاومالإب مههبش .رافكلا ىنعي(روبقلا

 ىوتاسي ابو) باوثلاب رفك نمل باقعلاب ارب ذنو نُمآن ل باونلاباريشب ىأ (اريدنواريشب قلاب كلانل سر انا رانلا يو
 ل( يضئ رعالا ةمأ نمو تاقناف رذنم ىن أ( ريذناهيف) فلس ىأ(الخالا) ىضماهف ةريثك ةعاج نم ىأ(ةمأ نمناو)

 1 ذن نم لن لةيقايةراذنلاراث ؟تناك اذا تاقريذناهبف ل مل لسو هيلع هللا ىلص دمحو ىسيعنيب ةرتفلا ىف

 راحلاحيرلارورحلاورانلاو ةنإلا اوألطابلا لا( رورخلاالولظلاالو)ناميالل (رونلاالو) رفكلللثم (تاماظلاالو) ملاعلاولهاجلل

 مالسالا ىفاواخد نبذال(لثمتاومالاالوءايحالا ىوتسامو) ءارفلا نع راهتلاو ليللابرور ا وراهماابن وكت مومسلانأ الامومسسلاك

 عمسي هللا نا) رتوىا ارتواه عبو عفش ىلا اعفش تمضاهشعب نأ تاواولامذهنيب قرفلاو ىننلا ىنعم ديك ًاتلالةدايزو هيفاواخ ديم نيذلاو

 كيلعقفنتنأامأو هترا ده ءاشي نم ىدوبف هيف لخ ديال نم مالسالا ىف لخدب نم لعدقهنأ قعب(ر ,وبقلا ف نمعمسع تنأامو ءاشي نم

 نأالاكيلعامىأ (ر ,ذنالا تنأنا) مهعومس؟ نوعفتشيال ثيح ىقوملاب رافكبلاهبش نإلو ذم موق مال سا ىلع صرحت كاذلف مسهيصأ
 واق ىنعينب ريمضلا دحأ نملاح (قحلإكاداسر از كيلعالف نإ رضا نم ناكناو عفنراذنالا عمسي نمب 'رذنملا ناكناف لدموالا

 ةعاجلاةمالاو كتم لبقةمأنمامو (ةمأ نمناو) ديعولاب (اريذنو) دعولاب (اريشب ) قحاب وحصمالاسرا ىأر دصما]ةفصوأ نيحم

 امهلع دمحو ىسع نيب اهفةيقابةراذنلاراث تن اكدقورصعلا له ًانهدارملاوةم أر يصع لكل هاللاقب و سانلا نمةمأ هيلعدجو ةريثكلا

 مهنوح (ريذناهيف) ىضم(الخالا) مالسلا هيلع دمح ثعب مالسلا هيلع ىسعةراذنراث !تسردنانيحوريذن نم مالا كلة لخلف مالسسلا

 رك ذلدفةراشبلابةعوفشمةراذنلان الامه رك ذامدعب ةب الار [قريشلا نعريدنلاب فتك اونارفكلاةبقاععوسو نايغطلاةماخو
 ةراشلارك ذىلعةراذنلا



 - ف

 . لهس» ىرم(هبارشةئاس) شاطملارسكيىذلاوهليقوةبوذملادبدش (تارفبذعإ) امهدحأىأ (اذه نارحبلا ىوتسيامو)
 اههنمدحاو لكنمو ( لك نمو هّتحوا؟ قرح ىذلا وه ليقو هحولملا دي دش (جاجأ حلم اذهو )إل هبارش عفت بهب و هتب و ذءلرا دبختالا
 قاوش( رخاوم) لكى( هيفكلفلاىرنو) ناجرملاوؤاؤللاىهو (اهنوسلتةيلح نوجرختسنو) كمسلاوهو (اب رطاج نولك أ:)
 ولواهلبق ايف نكلوةبآل فرك ذ هلرجيلوهنلا لضف نم (هلضف نم اوغتدتل )رخام عجن ىهو هتقش ىأءاملا ةنيغسلا ترخم لاقت اهب رحب ءالإ
 لاق مثرفاكلاو نمؤملل نياثمحلملاو ب ذعلا نب حبلا برضولضف نك انام ىلعهنلا ( نو ركشن كلعاو) هيلع ىنعملاةلالدل كشر رحب

 نب رحبلابنيسنجلاهبشي ناوهودارطتسالاة قي رطريغلمتحيو هناطعو همعن نمامهبقلعامو نب رحبلا ةفص فدارطتسالا ليبس ىلع
 قوهف عفنلا نموا فاكلاو هيف كلفلا ىرجو اؤللاو كملا نم مفانم فب ذعلاكراشدقدناب رفاكلا ىلع جاجالار حبلا لضفب مث
 ققشيالاهنمناوراهنالاهنمرجفتي ال ةراخا نمناولافمث ةوسق دشأو أ ةراخاك ىهف كلذ دعب نمكب واق تسق م ىلاعتهلوق ةقب رط

 ريصي ىتحخآلا فام دح أت اعاس نم لخ دي(ليال | ىفراهنلا لعوب وراهنلا ىف لالا وب هندا ةيسشخ نم طبهبا لاهنمناوءاملاهنمج رخق

 (ىمسم لجال ى رجلك ) هريسءاوتسالهروصءاوضأ ل اذى أ(رمقلاو سمشلار خسوإ)اعست صقانلاو ةعاس ةرمشع س + امهّنم دّئازلا
 هلوقنارقىفةعقاوة أ دتبمةلج كلملاهلوناربخ كب رهتلاوأ ةفدارتمرابخ أ, (كاملاهل كبر هنلا) أدتبم ( كلذ )امهم رج عطقني ةمايقلا موب ىأ

 ةرشقلاىه (ريمطق نمنواكلجام) ةبيتقنوعدبهللانود نماهنودبعت (81739) ىتلامانصالا ىنعي(هنود نمنوعدن نبذلاو)

 رسكيبيطوأ(تارغبذعاذه) لاقامهنمو مالاداوبذلا و (نارحبلاىوتسياد) كاع | ويني ري
 ةحولملاديدشىأ (جاجأحلماذهو) ءىرمءىنهقلحلافلهسىأ (هبارشغئاس) شطعلا | ©. ا 0

 كلمسلا ىني (ي رطاخلنواك ان) نير حبلا نمىنعي (لكن مو رلاوه ليف هتحوات قالا قرحي | ©.( 0 ١
 ؤلؤالا بسن ليقوناجرملاو ؤلؤللاىنعي (اهنوسبلتةيلح) بذعلانودحلملانمىأ (نوجرختستو) 000 0 :
 هيف كلفلا ىرتو) امهمٌولْوالا نوكيف ململابجزتمتف ةيذع نويعا!املارحبلا فنوكي هنال امههيلا 0 0 لويس

 ىأ(نوركسشن لماو)ة اجتناب ىأ(هلضف نماوغتبتل)ةدحاو حي ربةربدموةلبقم ىراوج ىأ( رتاوم 39 0 5

 لجال ىرجيلكرمقلاو سمار خسول يللا فراهنلالسوب وراهناا فليللا طوب ) همعنىلعةنلانوركشت || 7 0
 ةفافلوه (ريمطق نم نوكلمام) مانصالا ىنعب(هنود نم نوعدننيذلاو كلملاهلكب رهتلا <للذ ىمسم 2 د( 0

 ىنعب (مءاعداوعمسيال) مانصالا ىنعي ( مهوعدننا) ةاونلا ىلعنوكن ىلا ةققرلاةرشقلا ىهوةاونلا 0-00 3 2

 عوعقتامليقوعوباج ا مىأ (ملاوباجتساام) ليئقلاوضرغلا يبس ىلعى أ (اوعمسولو) دج | - من را 0
 ىأسن ىنب(ديش ثم كتب الواهلكتدابعنمدكتمنؤرترعأ(ككرشب نورفكيمابتلا هدد) || نا. رود

 هناسحاوهلضف ىلا ىأ (هللا ىاءارففلا متأسانلااهمأي) ىلاعنهلوق هَ ءايشالإبلاعىفال وشم دحكئبنيال || ...١ .. ) نودبعت انا
 اتحمالهقلخ. ٠ علا وههللاوإ ءا رقفلا ميف هللا ىلا ن وحاتحم ما ىلا 3 . -|إ .٠ ٠ - .-. 4 -ه . َه اهي كئبنيالو ( ريبخلثم
 8 نع (ىغلاوه او) مه نوج مهلكقاحلاو 2 ىلا ج اتحنارب دل اكرو رغلا بايساب نوتفملا

 | 0 احد اش )و 0 ا مااا ف دومحلا ىأ(ديجلا) ميلا ايايخ ريحا هللا كش
 || تايعتافاسم) ًايشدب كرشيالوم دبعي نم مدعب اخي ىأ(ديدج قل تأب وهن ايبكرفكو ادادنأ 70

 01و اذه نا ىتعملاوهب نيربخلارئاس نود ةقيقحلابكربخ ىذلاوههدحو سمالابريبخا نأ دب رب هنولاعريبخ لثموهربخم ىمالإب
 . ىفهيلانوجاتحم قاحلا نونلاوذلاف . (هللا ىلاءارقفلا متت سانلااهسأإي )هب تربخ ب ريبخ ىنال قم اوه ناثوالا لاح نمهب كنربخأ ىذلا
 . ءارقفلاب مهمسي لو ناسل لكبدومحلا ( ديجلا) جا ءايشالا نع( ىنغلاوههنلاو) هب مهؤاقب وهبمهدوجووال فيكو ةظحوةرطخو نس

 - مح قاخلاهللا قاخا ل لهسلاق مهيلع منملاهدج من أو داجاذاوامعنماداوج ىنغلا ناك اذاالاءانغب اعفان ىتغلكسيلذا سويلع منلاداوجلاو

 . ريغلا نعامطقنموهيلارسلابارقتفم نوكين أ دبعلل ىنبنيف هيلا هرقف ل هوأ ءرقفرهظأ نموهنلا نع بح ىنغلا ىعدا نفرقفلا مهو ىنغلابهسفنل
 9 ززعت نمور قتفيال للاب ىنغتسا نم ىطساولا لاقؤ دحأ نملاسالنأهتمالعو ع وضخلاولذلا ىهةبوبعلافةضحم ةّتيدوبعن وكت ىتح هيلا

 . نالوفغلا نمدبعلاريخرقفلا ىحيلاقو ىنغدادزا اراقتفادادزااملكوهنلاباينغنوكيهنلا ىلا دبعلاراقتفارا دقم ىلع نيسحلا لاقو لذبال هللا

 لك هللا ةقثلا ةثالثءايل اوالاةفص ل يقو لاما اريثكتبهيلا عوجرلا نمريخةلذلاو عضاونلابهللاىلا عوجرلاو ىنغلا ىف ربكلاورقفلا ىف ةلذملا
 هانت ناف مدعلا ىلا كلك (كبهذبأشينا) زعهلك هؤالب وءالبلارخي رقفلا ىلبشلالاقو م لكنمهيلا عوج رلاو ئث لكف هيلا ارقفلاو عوم
 , هلبإ ىلع)ءانفالاوءاشنالا (كلذامو) ديج مدج-نودب وهو(ديدج قات, ر) مدفقلا ف ىنالهناذب



 بفمنأام لكواضرلازلوبقلا لحمرللاهيلاهلوق ىعمو (هعفري اصلا لمعلاو بيطلا ملكا ذعصيديلا) هل اوي املا ليلا نافالا
 9 ةبيطلاس ايقلا ناكوهللاالاهلاال ىأ دمح مة هاا »وعصلاو ةعؤرلاب, ف صو لوبقلاب

 ماكلا مفارلاف بيطلا ماكل اهعفري اصلا لمعلاو ىنعي ةصلاحلاةدابعلا اصلا لمعلاو تنوي وزك فيءاتلاالاهدحاو نيب و هنيب سيل عج لك
 فقوت لمعلا ن | ىلاةراش|هيفوهللاهعفرب حاصلا لمعلا ىأل ماعلا عوفر لاو هلا عفارلا ليقو دحوم نمالا لم لبقي.الهنال لمعلا قرلاو
 عفر ىزقاوسيانا+ سالب سياتزعا اداب ري ىافرم ولماعلا عفر, حاصلا لمعلا ليقو هسفنب لعهصلا بيطلاملكلاو مفرلا ىلع
 نالفركملاقيالدعتمريغلعفركمنال (مإ9) تك ايسلاتاركملاىأفوذحبردصاةفص ىه(تايسلانو رككنيذلاو) دبعلا

 هاا جود دارا روف || مكلادعصي) هتلاحلاىأ (هيلا) نينمؤللاهئايلوالوهلوسراو لالا ةزعالا هللا نيبفز زعتلااجاوبلطو
 نيذلا كب ركميذاو ىلاعت هدانسإبىوغبلا ىورربك أهنداو هللا الاهلاالو هلل دجلا وهلا ن احبس ره ليقوناالاه!اللو قوه ربك (اتلحلا

 ةونآلا ف (ديذش باذع م هحانج تحن كلم نهذخاالاهللا كرايتو ربك هتلاوةللا الاهل الو هلل داو هللا ناحمبس تاملكس منال و دبديلاو ردك || دنس” ديعنمام لجو زعتلا بانك قادسع ماتا دس تس تاداناطوا
 1 (كناوأركو) هقادصمو نيملاعلا برهجواهمء ىجحيىتح نولئاقلاورفغتساالاةكالملا نم عسج ىلع نهم رمالف نهب دعصي
 : : ريصف نب جاجا هدانسا فودوعسم نإ ىلع فوقوم ثيدحا ذه بيطلا ماكسلا دعس هيلا هأوق للا باتكن م

 ربخ(روس) لصف(وه) لمعلاو) بيطلا ماكلا هللا لبقي ىأدعصيهيلا ىنعم ليقو لاعتهللارك ذب يطلا م كلا ليقو فيعض

 نئذلا ككوأر كمو ىأ لمعلاو هلاك ذ ىلا ماكلا ل يقوبيطلا لكلا ]سلا لبعلا فرب ىأ سابعا لاق (هعفري حلاصلا

 ىأروببةصاخوه اوركم ىلحتلاب سيلو ىنملاب نامالا سل ل الكدرهضئارفدؤيلوطلارك ذ نغ ضئارقلاءادا اصلا

 هللاركم نود لطب ودسفي انسحلاق نمو هلوقهيلعهللاد .رلاص ريغ لمع وانسحلاق نفلاعالاهتق دصو بولقلا فر قوام نكلو

 ةكم نم مهجر خأنح مهب ثيدحلا ىف ءاجو هعفري اصلا لمعلاو بيطلا ملكسلا دعصيه يلا لوقي هللا نب كلذ لمعلا هعفري ا اص لمتو

 الا لو ماكلا أ اصلا لمعلا ىلا ةعجارهعفريفءاطا ل يقوةينبالاالمعالوالوقالو لمعنالا الوقةنلالبقبالا
 مهاركم ميياععمجر دب هعفرب اصلا لمعلا انعم ليقو ديحوت نعارداص نوكينأالاالمع ل بقي الف | اصلا لمعلا مفري بيطلا
 ص مميت ققحواعيج نيذلاو)لاعفالاولاوقالا نم تاريخا لوبق بنس صالحالا نا كاذو سلا اوه اصلا ]تاو

 مسوهيلعهنلا لص هنلا لوسرب اوركم نيذلا ىنعي ليقو كرشلا ىأٍتائيسلا نوامعي ىأ 6 تائيسلانوركمي
 هللاركع و نو ركمي وىباعت

 _ 2 : ةرتمآلا ف كلهيو لطبيب ىأ(رر وسب وهكنلو ار كمودي دش ب ا ذعمه) ءايرلاباخصأ مهليقوةودنلارادف

 عشنا( 00 2ك ىأ( رمعم نمر معياموهماعبالا عضتالو ىثنأ نملمحنامو) اضعب <ضعب جو زليقواثاناوانارك" ذافانصأ ىأ (مفلخ هئلاوإ هلهاب ىنعي. (اجاوزأكلعج من) هي رذىنعي(ةفطن نم مل) مدآىنعي(بارت نم كتفلخةئلاو) لجو زءهلوق أ
 47 3 0 * | بوتكمريبج نب ديعسلاق لوالاىلافر هن. ليقو رخارع ىأ(ه رمع نم ص ةنالو) دحأ ًارمعلوطيإال
 اع رقم( ىتح مايأ ثالث بهذ ناموب بهذ موي بهذ كلذ نم لفسأ ب تك, متةنسا ذكواذكن الفرع باتكلا مأ ىف
 ا عضتالو ةعاس نو رخأتسيال مهلج أ ءاجاذاف لوقب ىلاعنهللا ناه4/ليقفرخال هلج أروي نأ هب ر رمجاعدول ةثلاوةافولا لمح ايو ااناو || تمدح نيسرايستالابمكلاق باتكق الارضي لو نانا رع لواء سول ا
 0 قلا) :ةتانقغإرو 0 ل انتل نود ل

 1 0 «(باتكفالا رم نم صن لو نا هلارتاخ داك ارمعمهامسامناودحأ نمر معيامو

 رمعبأمو هلوق حص فيك لاحم هفالخو ريمعتلاهيلعبقاعتي نأامأفهريصق ىأر معلا صوقنموأ رمعلال ب وطىأر معماماناسنالا تلق .

 الهناو مطوقعي هانعم مه دي دست ىلعالاكن ار نيعماسلا ماهفابهلي وان ىف ةقثهيف اسنملا مالكسلا نماذهتاةهرمع نم صقنيالو رمسعم نم
 قبتكيهناةبآلا لب وانوأ قحالا هبقاعيالوا دبعهللا بيئيال نول اوقيسانلامالك هيلعو دحاو رمت قرصقلاولوطلا ةلاحامهباع سبتلي

 نمرمعملاةداتق نعومرم ناصفت كا ذف ءرخسآ ىلع ىيىتح ناموب بهذ موي بهذ كلذ لفسأ بتكي مع ةئسادكا 0 ةفيمستلا

 .لهس(ريسي هللا ىلع) هناصقنورمعلاة داب ز وأ هءاصحا ىأ ( كلذ نا) ةنس نيس لبق تومي نمهرمج نم ص هوقنملاوةنس نيتس غلب



 ىأ (رورغلاهنلب مكنرغبالو) هللا دن عام بلطوةونالل لمعلا نءاهعفانمذ ذلتلاواهم عتتلاك<_لهذيالوايندلا مدع دحنالف
 اممكيبابلعف ةوادعلا ارهاظ (ودع كل ناطيشلانا) كبي ذكسن نعو كندابع نع ىنغهنلا نا لوقي وةبذاكلا ىنامالا ينمي هناف ناطيشلا

 نماونوكسلهب زحوعدبامنا) هلوقب كالطادروممهدر وب ناوههتعيشةوعد همْؤب ىذلاهضرغنابهعبتا نمأطخو هصارش صح م
 باذعولفهاعد نيحهباجأ نف ىأ(ديدشبا ذعمط او رفكن يذلا)لاقفهكرتو نامالا ىلع لكم الا ىنيفءاطغلا فشكمث( ريعسلا باصأ
 (ريكوجأو ةرفغممط) هوداعلب هب زح نماو ريصإملو هوبي لو( تاحلاصلا اولمعو اونمآ ن يذلاؤ)هعابنأ ىأهب زح نم.راصدنال ديدش

 نأ ىنعملاناجاجزلارك ذو (تارسح مهباعكسفن بهذنالف ءاشي نم ىدهي وعاشي نم لضرهنلا ناف ) لاققفال لاق لسو هيلعدنلا ىل ههنا لوسر نأكفه نب يول نكن يطايشلا نييزنب (انسح ءارفامع ءوسهنب ز نفأأ) مالسلاهيلعميبنللاقنيقي رفلارك" ذادو مهداهجربكلا

 كلبتالف ىنعي4لوعفمتارسحاهكلهتالىأدي ريكسفن بهذنالفهيلعءاشينم 2 (61]"ه) ىدهيوءاشي نملضي هللا ناف
 نمرو رغلا نيب ثةئيطخو بن ذ لكرفغي هللا ناف متثشاماوادعا كل لقال ىأ(ر ورغلا هئلب مسدرغيالو) | 3 ةناكمهذنةإص 2 222 ببال و تارسحلل كسفن

 نمهب ص اياهفهوعيطتالو هنلاةعاطب هرداعىأ (اودعدو ذختاف ودعك<ل ناطيسشلانا) ىلاعتةلالاقف || 00
 : . 7 1 3 . 21 3 0 3 . انؤحهيلعتامو ابح هيلع

 وأو ةرفغم مط تاحلاصلااوامعوونمآنيذلاوديدشباذعمطاو رفكن يذلا) ىلانلاقف هيفلاخوهيقفاوم أ ىلا مدقنتال 0
 تلزن قيقوةكم كرشمو لهج ىنأ ف تلزن سابع نبا لاف(هامءوس مط نيز نخأ) لجوزعهلوق ف( ربك أى 3 هللانا) هتلص

 ةعاطا دع نك اق لطابلا ىارفلبتءوسا نيز نذل 0 (انسحهارف) حم (حايرلالسرأىذلا هللاو) || هيلعموموهلهبشمانيز ىعمؤحالا هباكتر ا عماهب رحت نودقتعيواهالحتسيال نال مهبول نم أ مهعينصءوس ىلع ةعلب
 هلني زنفأةبآلازاجليقو 7 (اشب نمىدهم وءاشي نمل ضي ههنا ناف) الطابلطابلاواقج قحلاىأرف | ى_ءوةزو ىمجرلا
 ةرسحلاو ءاشي نم ىدهم وءاشي نم لضيهنلا ناف (ٍتا ارسح مهيلع كّسفن ته ذنالف) انسح ءآرف هل ع ءوس ىلاءانقسفإلاحسربتف)
 ف ) ن وعنصيا: ميلعشانا) اونمؤبرل نا ميك الهو مه رفكب تغتال ىنسعملاو تافام لعن زخلاةدش أ فدعدي دعنا (تيسدلب

 صفحو ىلعو ةزجو هعمجت ليقوهناكم نم هزت ىأ (اباحسريئتف حاب رلا لسرأىذلاةللاو) مهعينصءوبس ىلع باقعأاب ديعو ٍ 0
 . || لثم ىأ ( روشنلا كل ذك اهتومدعب ضرالاهبانبيحاف ٍتيمدلب ىلا) هق وسنف ىأ (هانقسف) هب ءىجنو يطربفا يخت
 هتلالوسرايتلقلاق ىليقعلا نزر فأن عهريسفت ف ىزوجلانباىو رتاومالاروشن تاوللاءابحا أ دنا علا (هبانييحاف)

 : من تاقارضخزت يهب تر سم مئالع كله داب تر رم لهلاقف هقلخ كل ذة امو قوما ةفا يحبفيكا ا
 ليق (اعيجةزعلاهلفةزعلادي ريناكنم) ىلاعتهلوق ُ هقلخىفهت [كللتو قوملاهنلا بحبك ذكلاق 25 2 2-لا 0 ا 2 - || دعب ضرالا)انمضدرك ذ
 هلاةعاطب ز زعتيلفةزعلادب ريناكنمءانعمبقواعبجةزعلاهنفةزعلا نمل لعين أدب ريناكنم انعم || دلما 4 0
 ' وهو 2ةيصوصخو زيي عوف هيف لعفب نولعفياذكهوةيثاب رلاة ردقلا ىلعةلادلاةروصلا كلترضحةستوباحسلا حايرلاةرانآ اهيفعقت
 - انقسف ليقةرهابلاةردقلا لعل يلدلا نم ناك املاهتومدعب رطلاب ضرالاءايحاو تيملادلبلا ىلا باحسلا قوس كنك و برغتسن احب
 . ءايحا لثمؤأ مفرلا لى فاكلا (روشنلا كلذك )هيلعلدأو صاصتخالا فل خد وهام ىلا ةبيغلا ظفأ نعامهبالو دعم انبمحأو
 5 وكيل ةط 1هنلا نود نما اوذختاولافاكمانصالاب نوز زعس نو رفاكلاناكو# رخآلا# :زعواين دلا ةزعهئلا,ةصتخ اهلك ة .زعلا ىأ (اعيج . ةرعلاةلفةزعلادب ريناكنم) قلم اداسج ًاهنمتبذتلاجرلا ىنكشرعلا تحنن مهل سربءامب قلما هللا ىبحب ليقتاومالار وشن تاوملا
 هب هنعءانغتساهعضوم اعيج ةزعلا هنلهلوق عضوف هللا دنع اهباطيلف ىنعملاو ئلبالا :زعالن أ نيبفاعيج هننةزعلا ناف ةزعلا مهدنع نوغتبأ " نينمؤملا نود نمءايلوأ نب رفاكسلا نو ذختب نب ذلالاقاكنيكرشلابنوز زعتباوناكمهب واق أ اومريغن م مهتسلاباونمآن دلو ازعل
 تقأ كناالا مهد نعاهباطيلف دب رتراربالا دنع ىهف ةحيصنلا دارأ نم كلوق هريظن و هكلام و هبحاص دنعالا بلطيال عونشلا نال هيلعهتلالدأ
 5 ما لمأتيلفرهاظريغمنا جاجزلا نع سنلا مامالاهرك ذامرلعيؤلا ةبآلازاجيليقوماوف# » ةزعلا هبباطيام نا فرعمري زعل عطيلف نإ رادلازعدارأ ن فزي زعلاانأ موي لكلوقيكب رناثيدحلاقوهماقمهيلعلدبام



 ثافص( عاب روثالثو ىنثم) انج عج (ةحنجأ) هلثعلو الس رمل دب وهووذأ عج مما ىوذ (كوأ) هدابعىلا (السرةكأللا ١

 ربر كش ىعو سماع نعرمج ل دعاك أ خيص ى ا غيض نعدا دعالا ظافلأ نعل دعاهنا كلذواهيف لدعلارركستل فرضصنتلامناو ةحشجال
 ناحانج مهنم دحاو لكتل ىأنانثانانثا مهتحدجأ ةفئثاط ةكنالملا نا ىنعملاو هيلع وعتلاو فصولاو ل دعلل لبقو 7 ركنريشملا

 (قلخلا فدي زبإ)ةعب رأةعب رامهتحنجأةفئاطو ةوقبامهد«نيحان+لا نيب رهظلا طسوىف نوكي ثلاثلا لعلوةثالث ةنالث مهتحصجأ ةفئاطو
 نينيعلا ف ةحالملاو نسحلاطفشتاو نسحلارعسشلاو نسحلا توصلاو نسحلاهجولاوهليقو ( ءاشيام) هريسغو ةحنجالا قلخ دن زي ىا
 ىأرلا ىةلازجو لقعلا فةفاصخو شطبلا فةوقوءاضعالا ف ما.ةوةروصلا دتعاو ةماق لوط نم قل ىفةدايز لكلواننن ةفلطمةبآلاو
 ةدحرلا تركن ' (ةجر نم سانللةلناحتفيام) رداق( ربدق ئن لكىلعهللا نا) كلذ هبشأ امو نينمؤملا بولاق ف ةبحبو ناسالا ىف ةقالذو
 ريعتساواهسحواهك اسما ىلعر دقي داحأالف (اهطكمالفإ) كلذ ريغوأ ةضصوأر طم وأ قزرةجرةبأ نملاق هناك ماهمالاو ةعاشإلل
 ريمضلا ثنو ةك اسما دعب نم (هدعب نمالفل قاطم (هل لس ممالف) سدح و عنء( كسميامو)هلوقى اى رتالألاسرالاوقالطالال حتتفلا
 سف لوالا نالهيف ثينأ الذ هيلا عجرملا (6778) ظفللاىلعالجورك ذم ةجرلا ىنعم ىلع طرشلا ىنعم نمضتملا مسالا ىلا عجارلا

 ئلاعاناءرسفنةججرلاب 2022-2-13 م م مرا ركع
 ريمسلا عاما نسخ را هلمهضعب ىأ ( عاب روثالثو ىنثم ) ةحنج ا ىوذىأ (ةحنج اىلوأ) ءايسنالا ىلا ىأ (السر ةكنالملا

 0 0 ةحنجالا ناخ ىف دب زب ىأ (ءاشيام قالا ىفدب زب) ةعب رآه مهضعب و ةحنجأ ةالثهل مهضعب وناحانج
 1 0 ةئاتسهلهتروص ىف لب, ربج ى أر لاق ىربكل اهب رتايآ نم ىأر دقلهل اوقف دوعسم نةنااديصتلا ل :

 . 0. لا ||| ىف ةحاللاوهليقو هماموقلخلا نسحليقوتوصلا نسحوهءاشيام قاما فدي زبهلوق فليقو حانج
 هذه ىلعةطوسيمؤلا دب لأ نيب تنبام) ىلاعتهلوقه هقلخب أدب رباه ىأ( ريدق خش لكىلعتلا نا) زيبقلاو لقعلاوهليقونينيعلا |

 مهرايخقفري مام ةسمالا | بؤ كامو اهسبح كح اعيطتسيال ىأ(اط ككسمالف ) قزروربخ نم ليقورطملا لق (ةجر نم سانلا
 مهرب مظعي ومهرارشإ | ايفىأ (ميكحلا) كسمأايف ىأ(زبٍزعلاوهو) كسمأامحتتف ىلعدحأر دقيال ىأ (هدعب نمهللس سمع
 م-هؤارق نعتو مهرجاف أ :دحوةنراالاهلاال ةالصلكربدفلوقي ناك سو هيلعهنلا ىلصهنلا لوسر ناةبعش نب ةريغملا نع(م) لسرأ

 ةنلا ةيصعم ىلعمهءا ىمأ دجلا اذ عفن الو تعنمال ىطعمالو تيطعأ ال عنامال مهلا اريدق يش لكل عوهودجلاهلو كلللاهلدل كب رسشال.أ |
 هللاع زنكلذاواف اذاف || صالخالاهعفنيامنا كتمامهنال هانغوهظح ىنغلاو توخببملا عفنيالى آت خبلاو ىنغلا داو دجلا كنم

 (زب زعااوهو) مهنعهدب. ||| ةمعنو ةكملهال باطما ليق (مكيلعةنلا تمعن اورك ذاسانلااهمأي) لجوزعهلوقو كتعاطب لمعلاو |[
 لاسرالا ىلءرداقلا اغلا || ريرقت ماهفتساوه وهئلاالا قلاخال ىأ (هتلاريغ قلاخ نمله مهنعتاراغلا عنمو مردحا مهئاكسا مهياعهللا
 ىذلا(ميكلا)كاسمالاو || ىأ (نوكفؤتىافوحالاهلال) ثابنلا ىأ (ضرالاو) رطملا ىنعي (ءامسلا نمكقزري) خيب وتو

 ىضتقنام كسي ولسرب || <قزاروكفلاخهللا ناب نورقم متتأوثعبلاراكناو هللاد_حوتب بيذكستلاو كفال كل عقينيأنم |||
 هك اسماوهلاسراةمكلا || ىأ (رومألا عمجرت هللا ىلاو) لسو هيلع هللا ىلصهيبن ىزعي (كلبق نملسرتبذكدقف كوبذكناو) |||

 هللا ةمعن) بلقلاو ناسللاب هللاد نعام بلطو ةرخآلا ل#ت نعاهيفامواهتاذلب متعدكال ىأ (ايندلاة :ويحلا <؟نرغتالف) ةمايقلا درعا سنا يو | طرب ( تشل صوداناأ) لاتات ف يدك تكلا نم بنكلا قزجي

 دامجالب ءامسلا مفرو داهلاكضزالا طسب نم تم دقت ىلا ىهو(مكيلع ( ثان (نزاغ) - 5/)
 ل») هلوقب منلاداحتاوهو معنلا سأ ارىلعهبن مشقزرلابا وبأحتف وقلخلا ىفةدايزلاو هيدلةفازوهيلاةوعد لببسلا نايبل لسرلالاسرا و

 زوم (مفزريإ)اظفل فصولا ىلعةزجو ىلع لابو كل ىأ ف وذ هربخأ بم قلاخ نال صولا ىلعزيغمفرب (ةهاريسغ قلاخنم
 اطلحالةلوصفمةلج (وهالاهلاال) تابنلاعاوناب(ضرالاو) رطلاب (ءامسلانم) قلة فصنوك«ناروجوافن أتم نوكينا

 ءوس شإ رق ىلعهب ىن ( كإبق نم سرب ذكدقف كوبذك, ناو ) كرمشلا ىلا ديحوتلا نعزوفرصتهجوىأبف (نوكفؤتىئاف)
 رامجالهأورذن وتاناولو أ وريثكد دعووذ لسر ىأ ل سرر كن اذطوةوسا هلق ءايبن الا فهل نابهلوس .ر ىلسواهم مهيب ذكستوهنلاتانآل مهيقلت
 ىرجاواد طرعشلا بقعتي ءازملا نال كلبق نءلسرلا بي ذكستب ساتف كوبذكناو مالكلاري دقتوهل ىلسأه نال مزعوربص بات و لاوط

 ىب.ءاتلا نعبيذك-تلاب ببسملا نعبربلاب ءانغتسساس انو عض هوم ثاإيق نم لس 0 دقف عضووه«يلع اقتباس ن وكي رهاظلا ىلع ظ

 عجرت هناقحتسيا. بذكملاو ب ذكللاةازاجوهمكح ىلا ر ومالا عوجر نم ديعولا اودعولا لعل متشي مالك (ر ومالا عج رثفثلا كاو)

 (ايندلاةويهلا مكن رغتالف) ناك (قح) ءازجلاو ثعبلإب( هللا دعو نا سانلااهيأإب) لهسو فلو بوقعي و ىلعوةزجو ىاشءانلا مفي



 ىأاوعزف لع هطع(اوذخأو) هنوقبسيالو هللا نوثوغيالفرأ ب رهمالف (توفالف) رديمويوأتوللادنعوأ ثعبلادئع (اوعزفذا)

 رهظ نموأاوثعب اذارانلا ىلا فقوملا نم( بير قناكم نم) او ذخأواونوغب لفاوعز فذا ىنعم ىلع توفال ىلعوأ مط توفالفاو ذخأو اوعزف

 امهلوق ىفهرك ذرورا مالسلا هيلع دمحمب (هبانمآ ) ب اذعلا|ونياع نيح (اولاقو) بيلقتلاى ار دب ءارعص نموأ اوناماذااهنطب ىلا ضرالا

 ةبوتلان ادب ريمهنعت دعب دقوةب وتلا نولوانتي فيك ىألوانتلا شوانتلا ( ديعب ناكم نم شوانتلا مط ىفاو) هللإب وأ ةنج نم مكبحاصب

 اك تقولا كلذ ىف مهنا مهعفن ن أو هو ن وكبالام موبلطل ليثعا ذه ليقود .رخآلا نمت دعب واين دلا تبهذ دقواين دلا ىف مهنم لبقت تناك

 ورمجوب أ ةزمطاب شؤانتلا عارذ سبق نمرخآل !لوانت ا ةولغ نم ئشلالوانقب نادي رب ن ملاح مهاح تلثما ين دلا ىف مهام نينمؤملا عفن
 تئشناو مواقنوروداكلوفوحن لدبت]تثش ناوةزمهاهتا دبأت مش نا ةمزالاهتم-ذ ةمومضمواو لكن الو اولا تزمه صفحربغ فوكو

 فوأ ب اذعلا لبق نم(لبق نمهباورفكدقو) برق نم لواننلا زمهريغب و دعب نملوانتلازمهاب شؤانلا بلع نعو مؤاقتور ؤدا تلف

 بئاغلائلاب وأ بيغلاب نوملكتياوناكو ىنعيةيضاملا لالا ةياكح ىلعاورفك (9194,) دق ىلع فوطعم (بيغل,نوفذقي و) ايندللا
 44 سل ل 7س ل لل ل77 ا ب بابجبب7ت ب

 ا 2 : 2 ءرب ...  || باسحالو ثعئالن ولو

 رانا واوغيالئأ(توفالف] تول دن ليقو مهروبق نم نوجرخج نيج ىأ ثعبلا دنع ىأ(اوعزفذا) | نايم. رانالو ةنجالو
 اهرهظىلا ضرالا نطب نماو ذخأ ل يقومهمادقأ تحت نمل يق (بي رقناكمنماوذخأو) مهطةاجن 010 1

 لتقااوهواين دلا با ذعىنهب بي رق ناكم نمل قو هنوز كتي الوهنوتوفيال بي رقهنلا نم مهنافاوناك اميحو مطوقوهو أ باوثلاو قحلا
 ىأ (هبانمآ اولاقو) هبربتعتا يمأ تدأرل اوءزفذا ىرتولوةبآلا ىنعموءاديبلاب سسخو هليقوردب موب ٠

 ا 1 3200 , هيلعةللا ىلصةلنالوسرىف
 ىنعلاولوانتلاىأ (شوانتلامطىأو) ثعبلا دن عوه ل بيقوس يلا د: ءوهل يق باذعلا اوني اعنيح ٍناذكرحاسرعاشإسو

 سابعنبالاقو هوعيضفايندلا فمهنمابي رق ناكدقوةب وتلا نامبالاوهومسرنعدعباملوانت مط فيك | ل ل يح
 اورفك دقو )ايندلا ىل ةرخالا نمى أ( ديعب ناك« ن.٠) اين دلا ىلا درلا طىناول قيفا. ,رلا نول اسي هنم اودهاشيإل .هنأل خلا اورفكدق )اين دلا ىل ةرخآلا ن مدس ناك ..:) اناا لادا طق اولا ةفاندلاىلادانولاسب|| < 0-2 7

 : 1 اد لو . "0 ل ملك درا ساو
 00 تبا ناكإلاو واع بان هاعزالنطلاوهليق '(ديسب ناكم نم بيغلاه نوفق ول ٠ نيا اتينا 1 دق

 رحاسر عاشوهنا مطوقوهو نو هاعيال ثيح نم نوملعيالا < لو هيلعهنلا ىلص اد # نومرب ىنعملاو نولوقي نالهلاح نم ةديعب ةهج

 (نوهتشيام نيب دمسليحو) رانالوةنجالو ثعبال نولوقي نظااب نوجري ليقو كل ذب مط لءال نهاك رستلاةةامو قنا

 نمو مسه ارظنب ىأ (مهعايشلبل بفك ) اهترعزواععيستوايتدلا ىلاعوججرلاوقب وتلاو نابميالا يملأ دم ةيقدعسأو رعاشلاو

 اوناكمهنإ) سايلاتقوفناميالاوةب وتلا مهنملبقت/ ىأ (لبق نم ) رافكسلا نم طاح ل ثم ىلع نإك هني تفر_عوىتلا هتداع
 رارسأوهدارععأةنلاوةمهتلاوةبيرلا ف ع قومى أ(بيرش) مهبباذعلالوزنو ثعبلا نمىأ (كشف [|

 »« ةكنالملاةروس ىمستورطافةروسريسفنإ هباتنك وو لحس

 | فرس نوثالثو ةثامو فال ةثالاوةملكن وعبسوةنامعستوةبآن وعب رأو سو ةيكمىهوإل | , مييتأتىألوعفملل ءانبلا

 1 لا نراهن عسل 9 هابا مهنونقلي و مهنيطايش

 0ع سواها يأ (ضرالاوتاومسلارطاندملا) لجو زعفوقفل أ لير ج تق تفي ناو
 " ةكناللا دعبقسم بلطم كل ذو ةزخآلا ىفانمآ مطوقب اين دلا ف نامالا ن..هولطعأم ليصحت مهباطى مهلثمهنا ىلع هبانمآ
 باذعللهبانمآريمضلا نوكينازوجي وا ديعب هنعابئاغهنوكل هيف عقين ادب ربث يح هقوخ ىف نافا/لاجمال د يعب ناكم نمأيش فذقي نمي
  نحنوباوثلاو باقعلاوةعاسلا مايق نم نوفصت اكسمالا ن اكن ا نيب ذعمب نحنامو نولوقي اوناكو ديد شبا ن_عىدب نيب هلوقىف ديدشلا

 ققح2لابقتسالااهيدارملاو ىضمللاهكليحواو ذخ ا واوعزف ىهىنلا لاعفالاواحلاص لمعنانعجرا هلوقن مبنع ىكحاك اين دلا ىلا درلا
 هبارأ نمةبي رلاف مقوم ( بيسم) ثعبلاو لسرلا ىمأ نم( كشاوناكمهنا)ةرفكلا نم مههابشإب( لبق نم مهءايشايلعفاك ) هعوفو

 ةديتك

 : نمو'ةنجايزوفااورانلا نم هبةاجنلاو ذئموب ناالا عفن نم (نوهتشيام نيب وموهني) زجتو (ليحو) فيلكتلا راد ىلع ساقنتال ءازحلا

: 

 د( ةآن وعب رأو سجس ىهو ةيكمةك'الملاةروسإلب ملءاهتلاو كشلا ىلع بذءيالهننا نا معز نم ىلع در | ذهةبد , رلا قهعقو أ اذا

 تناك امامهنعهللا يضر سابع نب!لاقاهع دتبمواهم دتبم(تاوملارطاف) اهظعتواجلعتهناذ دج(هنندجلا) د( ميحرلا نجرلاهنبا مسي
 لعاجض رالاو)اهتأد تبا ىأاهترطفاأ امه دحأ ل اقف رب فنايب ارعاىلامصتخا ىتحرطافلا ينعم ىردأ



 هللا ىل ص دن ىمأ ىف (اوركفنت مثلا درفادرف (ىدارفو) نينثانينثا (ىنثم) قحلابلطالب ةيبصعالو ةيجلالاصلا: هللاهجول ىأ
 ىتح فاصنالاو قدصلار ظذ هيف نار ظني و هبحاص ىلعهركف لوص# امهنمد>او لكض رعي ونا اركسفةتيف نان”الاامأ هبءاجامو لسوهيلع
 ناىدارفو ىنثم مهقرفت ىنعمو هلقع ىلع هركسف ضرءي وةفصنو لدعإ هسفن ىركفتيدرفلا كلذكو قحلاىلا حيحصلارظنلاامهدؤي

 ءالو بصعتلا جاع روش, و فاستعالا رثكيو هيففاصنالال-ةيوةب ورلا نمعنع و رئاصبلا معي ورطاوملا شوشيا عامتجالا
 اوماعته اور كفنت من ىنعملاو نونج ( ة:ج نم) )سو هيلع هللا ىلص ا دمت ىنعي ( مبحاصبام )اوموقن ىلع فوطعماورك-فنتو بهذملا ةرصنالا
 نيب تعب مالسلا هياعهلوقكوهوةرخآلا با ذعوهو ديدش باذع مادق (ديدش ب اذع ىدب نيب كلر يذنالاوهنا) ةنج نم مبحاصبام
 هرب دقت طرمشلاءازج ( كلو هف)ةلاسرلا ىنيلبتو ىراذنا ىلع (رجأ نم كتل ساملق)هلوقب راذنالا ىلعارجأ ب اطيال هنا نيب مثةعاسلا ىدي
 ىلسيل ىأكلوهف اذهىفىلاموحن اسأروسالا (811/) ةلئسم فن هانعمو ةجر نم سانالهنلاحتفيام هلوقكرجأ نم كتل س ئث ىأ

 قدم (ىرجأنا)ئث 3 | اعيجاوعمتختىأ (اوركفتتمث) ادحاوادحاو ىأ (ىدارفو) نينا نينثاىأ ( ىننمإلةلالجال ىأ
 00 ةبآلا ىنعمو (ةنج نم مكبحا بام )نأ اوماعتف لسو هيلعهنلا ىلم دجتلاح ىفاوركسفةنواورواحتتو اور ظنتف ٍْ

 باطأالوفارعيف (ديهش ىلص دم مآ ىف اوركهت مايا دمنا هجرلاو درع ةمحلايديف ضو هتلاو يالا قانا اوهنكلو لا
 - 1 2 ارظنيلهبحاص ىلع» 9 لوصحامهنمدحاو لكض رعي و ناركفتيف نانثالاامأهبءاجامو سو هيلعهللا

 و اتي | تقسو ديل دق فرك درئاأو وللناس ليا تخضا نلا
 ١ ىف اسفن مهاكز أوالوق مهق دصأو أي أر مهتدر اوانهذ مدح اواماح ,منز راوالقع شي رق حجرا نمهنا متءاعدق 0 ل

 دايماومف 0 0-7 ٠ || ىنانانيبناهبءاجاذاوقي ابهوبلاطت ناك افك كلذ متماعاذاوهب نوح دمي و لاجرلا هيلعدمح امل مهعجأو هند فلقلا !ب . 3 ١
 ءاثلالا راعت 7 نااوماعتف ضرالاو اومسلا فى اوركفنت مهلوق دع مالكلا مثل يقو هب ءاجامف ف مهرب ,هوحنو مهيسأ لإ فتم ضرالاو تا ةيسلا] اأو كلمت عدل قلل اء زا ءقوهبءاحامف قداص نامم رذي'

 0 ديدشباذعىدب نيب كلري ذنالاوهنا)ةنج نم كبحاصباملاقف أدتب مهلك ريثال داو اهقلاخ
 مهم واق ف ف ذاقوهنمو 2 60 ا : 6ع . 5 رقع 3 أ 3
 0 والا (ىرجأنا) ايش كل اسأ/ىأ( لوهف) لءج ىأ(رجأ نم)ةلاسرلا غيلبت ىلعىأ ) سأم ل3

 0 بكرا أ ءاهسلا نم حولا ىف ايىأ ( قمل, ف دقي ىف رنالق ديهش َثلكىعوهو هللا ىلعالا) ىناوث ىأ
 امو) مالسالاو نأ ارقلا ىأ (قحلاءاجلق) رومالا تايفخ ىأ (بويغلامالع) ءايبنالا ىلا هفذقيف

 لطابلال قو هددعتوأ أيش؛ئدب# ةيقبهنم قبن لف قهزولطابلابهذىأ (ديعيامو لطابلا 'ىدبب

 تللضنالق) مانصالا ل طايلا ل يقو تاماذا هثعبيالو ءادتباا دحأ سلب | قاخال ىنعملاو سيلب اوه

 لكاهلْزْني وهيقلي قحلاب

 لطابلاهبىمري وأ هنايبنأ
 1 11 0 هللالاقف كإبآن يد تكرتنيح تالضدف كنه نولوقياوناك ةكمراذكن ا كلذو (ىسفن ىلع ضأإفاف الع 2 هعم 2 2 5-8 52 .٠ ا

 ف ف 3 نو نإ || ؟:تيدسهاناو) ىسفن ىلع ىتلاليض مث ىأ ىسفن ىلع لضأ اس اف متن أن ومعزتايف تالض نا لق ىلاعت

 ا لعد دع دجئتابىأ (ىرتولو) لجوزعهلوق (بيرقعيمسهنا) ةمكساونآرقلا نمىأ ( ىف رىلاجوب

 ىلا تافص نمةداعالاو ءادبالا نال كالهو لطابلالا از ىأ(ديعيامو لطابلا ىدبيامو) نآرقلاو مالسالا ( قحلاءاجلق) ف وذحم أ دتبم

 ' هلبا ىلص ىنلا لخ دهنعةللا ىضر دوعسم نبا نعول طادلا قهزو قل اءاجهلوق كل طابلا قهز و قحلا ءاج ىنملاوكالط ا نعةرابعامهمدعف

 لطابلا”ىديبيامو قحلاءاجاوهز ناكل طابلا نا لطابلا قهزو قملا ءاجل اوق. وهعمدوعب اهنعطب لعف مانصأ ةبعكلا لوحو ةكم سو هيلع
 ناطيشلا قاخالى أ كلهاذا طاش نمناطيشلاهل)يقاك كلاههنالوأ لطابلا بحاصهنال سيلب |ليقو مانصالا لطابلا ل بقو ديعنامو

 ىلع لضأفاف) حلا نع(تالض نا لقإ) ىلاعتهندا لاف كايا ن ب د كرتب تالض دقاولافا لو هتلاوه ثعابلاو عئشذللاف هثءبيالوا دحأ مملاالو

 امنافتيدتهاناولاقي نأل باتل سايق ناكوىلا ىولابهديدستبف ىأ (ىنر ىلا ىوب ايف تيدتهاناو) ىلعو ىنف تالضنا (ىسفن
 اهب وهفاطراضواهياعلاب ووهام لكس فنل !نال ىنعم نالباقتم امه نكساو اهياعل ضي ااف لض نموهسفناف ىدتها نفهلوقكاط ىدتهأ
 نالهسفن ىلاهدن سي نأهلوسرصمأامناو فلكم لكل ماع كح انهو هقيفوتواهب رةبادهبفاهعفني ا ماطاموءوسلابةرامالا اهنالاهببسب و
 مكيزاجيو ىنيزاجيركنمو ىنم (بيرق) مكلهلوقأ- ل (عيمسهنا) هب ىلوأ هريغناكهتقي رطدا دسودلحةلالج عمهتحتلخداذالوسرلا
 ةزئاهالا-وايظعا ىمأت أر ىأ ف وذم هباوج (ىرتواو)



 رئاسلالثملا ىلع دراو رافكتلل مي رفنوةكئالملل باطخا ذه بوعي و صفح امهشءايلإب و(نودبعياولاك مك اياءالؤهذكلاللالوغن م
 كريغ كعمدبعي نأ كلاهم زن ( كناحبس) ةكسئالملا ىأ (اولاف) ةبآلا فو ذختا سانلل تلق تن أهلوقهوحنو. © هراجاب ىمساو ىنعأ كيا

 ٠ نم) هيلاون ىذلا تنأ ىنعملاواعيج ىلاوملاو ىلاوملا ىلع عقي ىلولا» برةلاوهو ىلولا نمةلعافم ىهو ةاداعملا فالخةالاوملا (انيلو تنأ)
 تناك ةفصاا» ذه ىلع ناك نم نال مط مهتدابعباضرلا نم مهتءارب رافكلاةا داعموهنلاةالاوم تابئاباونيبف مهند وانني ةالاومالذا( مهنود

 تدبعاذا مانصالا ف اوجأى نولخ دياوناكو أ ةنلاريغةدابع ىف مهوعاطأ ثيح نيطايشلا ىأ ( نحلا نو دبعي اوناكلب ) كل ذأ ةيفانمهلاح

 (مه) رافكتلاوأ سنالارثكا (مهرثك )اهو دبعافةكئالملاروص هذهاولاقو نجلا نم موقروص نيطايشلا مط تروصو اهدابعب نو دبعيف
 رادلا نال دحال ةرضمالو ةعفنم دحأ هيف كلعالد دحو هلل م ويلا كلذ ىف ىمالانال(١ ارضالواعفن ضعبل كضعب كلميال مويلاف نونمؤم) نجلاب

 نوعفانتي و نوراضتي مهاب ىلخم اهيف سانل اوفيلكن راد ىهىتلا ايندلا لاح فالخاطاح تناكف هللاوه بقاعملاو سم لاوباعو بوثراد

 كليا ىلع فوطعماهعضومريغىفةدابعلا عضوب (اوماظن يدا لوقنو) هلوقب نيملاظلاةبقاعرك ذمئوهالا دموي مفانالوراضالهنادارملاو

 تاحضاو( تاني ) نآرقلا موياع”ى :رقاذاىأ (اننانامهياعىلتتاذاو)ايندلا ىف (ى1) (نوبذكستاهب متنكى لارانلاب اذ عاوق وذ)

 0 ا ا ا ل ل ااسصوسا ىو هيض اى ا 7# م)توترشلاىا(اولاق
قت ماهفتسااذهواين دلا ف ىأ( نو دبعياوناك مك اياءالؤهأ ةكئالملل لوقن مث) 0 2

 اربتتفرافكالري رقتو عي ر

 نحن ىأ(مهنود نمانيلو تنأ) كلاوي زفت ىأ( كناحبساولاق) ىلاعتهلوقوهو و كلذ نم مهنمةكناالملا ناك هت حك
 اوناكلب) مط مهتدابعباضرلا نم مهتءارب رافكلاةاداعمو هللاةالاومتابناباونيبف مهالونتالو كالونت (اذهاماولةو كوبا 0

 تلف نبا نودبعاواكلبةوقءجوفيكفاكناللاودبعدق تاقناذ نيطابشل نب (نلانددبسب أ نس ىو[ رشا
 ليقو مظةدابع نيطايشلل مهتعاط تناك-ف كلذ ىف مهوعاطاف ةكنالملا:دابع مهاوني ز نيطايشلانادارأ ىئ(اورفك نيذلا لاق
 مانصالا فاوجأى نولخ دياوناكل يقواهودبعقاهودبعافةكئالماروصذهمهاولةواروصمطاوروص || 2600 00

 3 5 هنع اواولاق

 : مه دنع عفن ال ن وزجاع مهنا دب ربا ذعلاب ىا (ارمض افشى(اعفنضعبل وأ نآرفلا (قحلل) دبدش نيذلللوقنو) رضالو مه دنع عفنال نوزجاع :ًأدم ريباذملابىأ / .ءالو) ةعاف أ( 1 0 و مظع :راكنا ىلع
 ََن رونعي (لج 0011 0 تاعاسإا ملء ل تاذاعج وبذكتاهبمتنك ىلا نارام وذاوماظ اهل) هلك ةوبنلا ىمال

 نآرفلانونعي(ىرتفمكفاالاانهاماولا وك ؤاَبآدبعي ناك امعمكدصي نادي ري) لسوهيلعهنلا لصا دمت

 بتنكن م) نيكر شملاءالؤه ىنعي ( مهانبت آ امو نيبمرح.سالا اذه نا مهءاجاملقحللاورفكنبذلا لافو) ا 2

 (ريذن نمكلبق مهلاانلسرأامو) اهنؤ رقي ىأ(اهنوسردي ىلعهوتب ( نيبم 9
 باتكمهيلا لزنأالو ىن كلبق ب ,رعلا تأبرل أ

 رمشع ىأ (راشعم) نيكرشملاءالؤه ىنعي (اوغلب امو )انلسر ةفلاسلا مالا نم ىأ (مهلبق نم نيذلابذكو) د 4

 ناكفيكف ىسراوب كف ) رامجالالوطو ةمعنلاو ةوقلا نمةيلاختا مالانيطعأى أ (مهانبتآام) | ياما ل
 امنا لق) ل جوزع هوقو ةيضاملامالابادعةمالا»ذهرافككلذب رذحيمهبلءىراكناىأ (ريكن أ] 0...

 (ةناوموقتنأ)ىاعتلاقق ةلصخلا كلت نيب مةدحاوةلسض ىأ(ةدحاوب) كيصوأو ؟سمةىأ (عظعأ || تا. سد ارحس
 0 ا ا 1 اير سس
 ىأ ١ اريذنمهبلاانلسرأالو (ريذن نم كلبق مهيلاانلسرأامو) كرشلا ة م ىلعناهرباهيف اهنوسر ديابتكة كم كرشمانيطعأ
 ةيضاملاممالا نممهوم دقت نيذلا ب ذ كو ىأ (مهلبق نمنبذلا بذكو) هلوقب مهبي ذكن ىلع مهدعوت مئاوكر يشي ناباقعلاب مهرذنب
 مارجالاةوقو رامعالا لوط نم نولوالا ىتوأام رمش عةكم لهأ غلب امو ىأ( مهانيت امراشعماوغاباموإاوب ذك | لسرلاة يلا! نورقلاو

 نيف ىأب وقعيفقولاو لصولا فءايلاب وهلم نماورذحيلف نيلوالا نيب ذكمال( ريكس: ناك يكف ىلسراوب ذدكف)دالوالاولاومالاةرثكو

 وهواوب ذكحفلاقامناو ءالؤهلابا ف نورهظتسم مها: مهر اهظتسا مهنع نغي لو لاصئنسالاو ريم تلا, ىراكن ا مهءاج مهلسراوب ذك

 هيلعاومدفأو بيذكستلا مهلبق نم نيذلا لعفو مهلبق نم نبذلا ب ذكوهلوق ىنعم ناك ل هنال مهلبق نم نيذلا ب ذكو هلوقب هنع ىنغتسم

 (ةدحاوب كظعألمنالق) لسوهيلعهللا بص دمحمب رفكفرفكلا ىلع نالف مدقأ ل ئاقلا لوقكو هو هنعاببسم لسرلا بي ذكست لعج
 . لحب وهليقورجلا ل ىفوه نيهجولا ني ذه ىلعو ل دب وه ليقواط ناب فطع هنا ىلع (اوموقت نأ )هلو قباهرسف دقو ة دحاوةاصخب
 . مهعقجم نع مهقرفنو لسوهيلعهنلا ىلصةنلال وسر سلجم نع مايقلا مهمايقب دارأو ىنعأر دقت ىلع بصنلاواوموقت نا ىهورب دقت ىلع عفرلا
 . (َلل)اوموقت نأ ىهو مصاختو قحلا متبصأ اهومتاعف نا ةدحاوب <ظعأ نا ىنعماوباصتتالاو ض وهنا! نود ئشلاىلا دصقلا مايقوأ دنع
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 هب مكس .راافالا) اهؤاسؤرواهومعنتم (اهوفرثملافالا) ىن( ربذن نمي رق قانلس راامو) ايندلا ف( نوامعيا اوناك امالانو رجيله)
 الارذن نمي رقلهأىلاطق لسرل هناوهب ءاجامب ر ةكحلاو بي ذكسنلا نم هموق نمهب ىنماسم لسو هيلع هنلا ىلص ىنلل ةيلسن هذه(نو رفاك

 نحامو ادالوأوالاومأرثك أ نحناولاقو)لافاكدالوالاو لاومالا ةرثكب اور ختفاوةكم لهأ ملسو هيلع هللا ىلصهندالوسرل لاقامل ثم هلاولاق
 نينمؤملاناالواوةللا مهقزراملهللا ىلعاومرك مول مهنااونظواين دلا فمطاوحأ ىلا ١ ارظن مهم ذعي نا نمةنلا ىلعمرك أ امهااودار 1(نيب ذعب

 اممرو سكعا يرو عيطملا ىلع قيضو ىصاعلا ىلع عسواسع رفءاشي فيك هم سقي هللا نم لضف قزرلا نإب مهمظ للا لطباف مهمزحا لل هياعاوناه

 ىلاعتهننالاق«ةيدضت قزرااردق (ردقب وءاشي نأ قزرلا طسسب ىف ١ رن |لق)هلوقب باوثلا ىمأامهءاعساقني الفا مهماع قيضوأ اموملع عسو

 6 (ىنلزاندنعمبر ةنىتلاب ؟دالوأ (ه؟6) الو<لاومأامو) كلذ (نوماعيالسانلارثك أنكلو)هقز رهيلعردق نمو

 هبمتاسرأا؟انا) اهؤاينغأواهؤاسر ىأ (اهوفرتملاقالاريذن نم ةيرقىف السرأامو) لجوزعهلوق و
 نكيمول ىنعي (ادالو أ والاومأرثك أنن) اونم[نيذلاءارةفللءاينغالاو نيفرتملا نعي (اولاقو نورفاك
 دقهنلا نا ىأ ( نيب ذعع نحنام و)ادالوأال والاومأاناو خم طاصا!لمعلا او نيدلا نمهيلع نحنا مبايضارةنلا

 ىنعي (ردقي و ءاشي نا قزرلا طسيىف رنالق) ةرخآلا ىفانب دعي الف دإولاو لاملاماين دلا ف ايلا رسحأ

 نكل او) هطخس ىلع قيبضتلاالو ىلاعن هناااضر ىلع طسبلا لديالوان احم او .ءالتبا قزرلا طسب ىلا عتهنا

 ىتلابىأ (ىفل زاندنع وكب رقت ى ناب مد دالوأ الو ؟لاومأامو) كلذك اهناىأ (نوماعيالسانلارثك أ
 1 ع ريسابعنءالاق (احاص ل معو نمآ نم) نكلىأ(الا)ابي رقتاندنء مكب رقت

 ةئاعبسى ا ارسشعة دحاولا ةنساب ىزجف مهتانسح .هللا فعضي ىأ ( وامام فعضلا ءازج كئلواف)

 نيدناعمىأ (نبزيكم) انحش لاطبا ىف نولمعي ىأ (انتإكى نوعسي نبذلاو نونمآتافرغلا ف مهو)

 طسيىرنالق) لجوزءهلوق ْج (تورض باذتلا ف كتاوأ) اتواوغإ واننوزجكي مهنا نوبسحب

 فارساريغىف ناك اذاهفلخ ىطعي ىأ (هغاخ وهف ئثن ن* مكقفن ًاامو هلردقي وهدابع نمءاشي نأ قزرلا

 ىباوثلابام اودفن..الزن كى هىتلا ةعانقلاب وألالإبالجاعامأءاوس ضوعمال هضوعي و هفلخح وهفريتقنالو

 نم دهاجم لاق قفنملا ىلع هفلخ وهفريخ نم متقفنأ و ةقدص نم مق دصنام ليقو هنودفاخ لكىذلاةزخآلا

 عسو . وأ |ةقفن قفش وهو ليلقهل مسقاملعلو موسقم قزرلا ناف دصتقيلف هميقي ملال | نع نمد دنع ناك

 ىفاذهناف هفلخي وهف ئثنم منقفت امو نادأتبالو رقف ىف هرم لوط قبب مهدي ىفام عبج قفنيف هلع

 لاقلاق إو هيلعهنلا ىلصةننالوسر ناةرب رهىفأ نع ف هتموهففلخ نم ناك امقيآلا عمو ةرحآلا

 هيلعةنلا ىلصهنلا لوسر ناهنع(ق) كيلع قفنأ |قفن أمدآنبايإ_سلو كيلعقفني قفن ًاىلاعتو كر ايت هللا

 رخآلالوقي وافاخاقفنم طع مهللاامس دحأ ل اوقي نالزني ناكلموالاهيف دابعلاحبصي موب نماملاق م و

 اديعهللادازامولام نمةقدصتصقت املاق لس وهيلعهللا لص هللا لوس رناهنع(م) افلتاكسم طعأ مههللا

 قزرام لكنال قزري و ىطعي نمريخىأ (نيقزارلاريخ وهو) هللا هعفرالا نددمسأعضاوناموا ازعالاوفعب

 ىدبأ ىلع هللاءارسأهنلا قزر نهوهفهلايعقزريلجروأ هك وام قزريديسوأ هدنج قزربن اطلس نمهربغ

 رافكلااءالؤه ىنعي (اعيج مهرمشحت موب و) ىلاعتهلوق و هاوسقزارال ىذلا قيقحلا قازرلاوهوءالؤد

 ةعاجالو ملاومأ ةعاج

 عجلان اكلذوىتابكدالوأ
 ريسغو هذال عّوسلمللا

 ثبنأتلا كح ىفءاوسهثالقع
 ىنرقلاك ةفلزلاو ىنازلاو

 ىلع سمنلااهلحيوةيرقلاو
 95 رقكب رقىأردصلا

 ضرالا نمت ننأ هلوقك
 لمجو نمآ نمالا) انابن
 منم ءانئتسالا رع

 لاومالانا ىنعي مكب رقت ىف
 نمؤللاالادحأبرقنال

 ى اهقفني ىذلا ملاصلا
 برةنالدالوالاوهللا ليبس

 ريحا مهماع نمالا ادحأ

 مهحشرو نبدلا ف مههةفو
 نبا نعوةعاطلاو حالصال

 نمو نكل ىنم<الا سابع
 م كتاواف) ةءاوج طرع
 نموهو (فعضلاءاؤب

 لوعفلاىلاردصملا ةفاضا

 اوزاحينامط كئاوأ هلصاف

 فعلا ءازس من فعلا

 مطامعإب (اولمعام) ءا ازج فءضلا مط كئاو اف ىلع فعضلا ءازج ب وقعي أر قو ارضع دولا تاس وسال ىنعمو

 نس زجكم)اطاطبا ىف (اننايآ 1ىفنوعس نييدلاو) لغاشو لئ اه لك نم(ن ونمآ ( ةزج ةفرغلاةنإ-!لزانمف ةرغىأ(تاف رغلا فمهو)

 نم) بصنلا عضوم ىف ةيطرم ئام( متةفن أ اموهلر دمتي وهدابع نمءاشي نم ) عسوب (قزرلا طسي.ىب رنا لق نو رظح باذعلا ف كنئلوأ

 نيمعطلا (نيقزارلاريخوهو) طرشلاباوج باوثلابالجآوأ لا لابالجاعاما هاوس ضوعمالهضوعي (هسفلخي وهف) هنايب (ئث
 اهمىتلابابسالا قلاخو قزرلا قااوهو ءالؤه ىدب أ ىلع ءارجأ هللا قز ر نموهفامهري غو أد يسسوأ ناطلس نمهريغ قز رام لك نال

 مهرشحن موب وإ) ىهتشيال دجاوو دجال ه تشم نم عكف ىسهنشب نمي ىلعجو ىف د_بوأ ىذلا هند _+لا مهضعب نعو قزرلابقوز را عفتتي
« 



  كتفلاغ ىلع مهلهج مهلمصف (نوماعيالسانلارثك" أ نكلو) رصأ نا لدعلإب (اربذنو) رف أ نمللضفلاب (أريشب) ةمالعلاوةب وارلا
 نم دعو فرظداعيملا( مويداعيم ل لق نيقداص متنكن |)انب راني عمجبلفهلوقىفاهبلاراشملاةمايقلا ىأ ( دعولا اذه ىتم نولوقي دا

  ةيناسري_عبلوقناك نييدتةفاضافةفاضالاامأو مويلاهنملدباف موبداعيمأرق نه ةءارقهيلعلدب و نامزلاانهوهو نامزوأ ناكم

 باوجلا اذهقايطناهجوو لاجهتسالإبهيلا مدقتلاالو لاهقسالابهنع .رخأتلا عبكمالىأ ( نوم دقتسنالو ةعاسهنعنو رخأتسنال)

 تنعتلاو راكنالا ىلعلاؤلل اقباطم دي دهنلا نب رط ىلءباوجلاءاجخاداشرتسا الاتنعتهل نور كسنم مهو كلذ نعاول أس مهنا مهطاؤس ىلع

 نآرفلا اذهب نمؤن نل) هووذولهجوبأىأ (اورفكنيذلا لاف 'و) هيل عام دقتالو هنعارخات نوعيطتسيالف مهمجاغيم ويل نو دص يم مهنأو

 لدامنوكنأو هنلانمنارقلانوكنأا اودتج مهنا ىتحرانلاو ةنجلاو ةمايقلاوأ هللا بتك نم نآر قلا لبق لزئامىأ ( هيدي نيب ىذلابالو

 لادجلا ف (لوقلا ضعب ىلا مهضعب) درب ( عجريمهب ردنع) نوسوبحم ( نوفوقوم نوملاظااذا ىرتولو) ةقيقحءازجلالةداعالا نمهيلع

 فارطأ ن وبذاجتي مهو مهفقومةرخآلا ىف ىرتولو بطاخللوأٍلسو هيلع تلا ىلص للا لوسرللاقف ةرتسآلا ف امو ره ىمأة بقاع نعربخأ
 ىأ (اوريكتسانيذلل) عابتالا ىأ (اوفعضتس!نيذلالوقي) باوجلافذخ (618غ) بجلاتبأر مهني اهنوعجارتيوةرواحلا

 || ىنلاناكو نجلاو سنالا قاما ةفاكل ةماعلا ةلاسرلاب هصاصتخا هيفو ءايدنالا نم هلبق ناك مم د حال نكست 9 ضو

 اهب صخةجرد» هو قاحا عيج سو هيلعهتاىل صانيبنةلاسرتمعف هدلب لها حلاوأ موق ىلا ثعبب لبق أ سرر ىل برو
 نم هيلع مهام مهفكنافاكى أ ةفاكى نعم ف ليقو مال سلاوةالصاا لضف أ مهيلعو هيلعءايبنالارتاس نود '

 78 00 1 لاق هل و هنلاب نينمؤ

 راك أنكلو) رانلاب رفكنلىأ (اريذو) ةبجلابنمآن ل ىأ (اريشب) ةغلابللءامملانو<تفرفكلا 0 ١> نبذل
 (| مويداعيم كل لسق) ةمايقلامويوىني (نيقداص متتكن ادعولا اذهىتمنولوقي و نوملعيال سانا [] نورس طغت

 توما موب نع ليقو ةمايقلاموب ىلع نو.دقنتال هانعم (نومدقتسنالوةعاسهنعنورخأتسنال ىأ مسالا ىلوأ (ىدطا نع
 || ىدلإبالو نآرقلاا ذهب نمؤن نل اورفكن يذلا لاقو) اهنمصقني وأ مطاج ف دازي نابهنعنو ,رحاشالو نال راكنالا فرح نحن

 | مهضعب عجرب مهب ردنعنوفوقومنوملاظلاذا) دمها, ىآ (ىرتولو) ليجتالاوةاروتلا ىنعي (هيدينيب مهاونوك,ناراكنا دارملا

 || مونيياهنوعجارتيو ةرواحافارطأ نوب ذاجت مهو مهفقومةرخآلا ف ىرتولوءانعم (لوقلا ضعبىلا نامبالا نمط نيداملا
 ٠ الول) فارضالاوةداقلامهو (اوريكتسانيذلل) عابتالامهو (اوفعضتسا نبذلا لوب ) بلا تبآرل اودص نيذلا ,ه مهنا تابثاو

 أ باج ىأ (او ربكتسا نيذلا لاق ) هلوسروةنلبن امبالا نع انوقعنم متتأ ىنعي (نينمؤماكل متنأ ا ناب
 0 0 5 فايباذبو . ا . 066 0 ؛ 3

 : : : 1 اظاضمذا تعقوامنا (مكءاعب 1 | ليللار كم لباوريكستسا نذللاوفعشتسا نيذلالاقو) نامالا كرتب ىأ ( نيمرحم متنكل ب مءاجذا دعب ) 2ك

 . اهيفلمالا لوطواين دلا فةمالسا!لوطوهراهنلاو ليللار كمل يقوراهنلاو ليللا ىفانب مركمىأ (راهتاد || .ساذاوذا تناكناو اهلا
 |باذك ادم ناو قحلااننيدنا عابتاللةداغلالوقوهىأ (ادا دنهل لعجتو ندا رتكت نام ويمانذا) ||| جو ظل ةمزاللا فو رظلا

 ٍ هل .٠ 5 ف 3 ًّه - 4 . 4 . . 9 6 ّء .٠ .«هإ ؟ 5 0

 00 ا جوس ريم نارادك 0 بتاطدورس اس ا نيزوو قاتم نإ
 ' (اورفكن يذلا قانعأق لالغالاانلعجو باذعلا اوأرامل) دادضالا نموهو اهوفخ !ليقو اهورهظأىأ ايلاتقيساةنربغ عب

 : ىأ نيذلالاقو) انلي وستواناو قبال ىدطا ىلعلالضلا؟راثياو ؟رايتخال نب رفاك ( نيم هرم مه:كلب) نامزلا

 الوم اوفعضتسا نيذلانال اوفعضتسا نيذلالاقو . ىفهب ىت أو او ربكستس ا نيذلا لاق ف فطاعلابت أن (اوريكتسانيذال اوفعضتسا
 . ليللاركم لب) لوالا مهم الكى لع فطعف نيفعضتسلإ او مالكي ء ىج مث فانئنسالا قير ط ىلع فطاعلا فود باوجلابء ىف مهءالك

 . ىلعنب رك اممهراهنو مهليل لعجوأ هيلاركلاةفاضاوهب لوعفملا ىرجمهنارججابفرظلا ف عسناف راهنلاو ليللإبانب كركم لب ( راهنااو
 .اهايشأأ ( ادا دنأهللعجنو هللاب رفكن نأانتو مأتذا) قح ا ىلع < ن ااننظىتحاموبف ةمالسلا لوطب اركمراهتلاو ليالا ىأ ىزاجلادانسالا
 نانيمرج متتكلب مهوةباوتبثأو نيفعضت_لارفكف ببسلا مهاونوكين ام .انددص نحنأ مهوقب اور كن أ ل نب ربكستسملا نا ىنعملاو
 اتتهج نم مارجالا ناك اماولاق ىهنأكم هبارضابمهءارضا اولطب افراهناا و ليللار كم لب مهوقب نوفعضتسملا مهيلعركمهرايتخاو مهبسكب كلذ
 مهودادضالا نموهو اورهظأوأاورمضأ(ةمادنلا اورسأو) دادنالاذاختاو كرمشلا ىءانإبا كل جو اراهنواليلابئادانا ءركمةهج نملب

 دأرامل) نيلضملا مهعابناو مهالض ىلع نوفعضت_ملاو مهالضاو مطالض ىلعنو ربكتسملا مدني نوفوقوم نوملاظااذاهلوق ىفنوملاظلا
 5 لالغالاهباوقحتساام ىلءةلالدلل ع رصلابءاخ مهقانعأ ف ىأ(! اورفكن يذلا قانغ أف لالغالا انلعج 2( ميجا (تاذفلا



 مكفزرهلوقب مهلعرارفالاو ةباجالاى اوني ابد سعأمتكتفزرب نمهلوفب مهررشي نبه سم (هللا لف ضرالاو ثاوملا نم مكةفزرب ن ملف)
 الكلاف مط لاقي نأ مهمزامهقزارهنلاناباوهوغت نا مهمالهباوملك-ة.نأ اوبأامب رمهنأالامهم واقبهب نورقم مهنإب راعشالا كلذو هللا
 ممهتنسلابمهرارقا ىلع دزب مل نا ىذلا ماجالاو مازلالا دعب مط لوقي نأ سم أو قزرلا ىلعر دقي ال نمهيلع نورئؤتو كق زري نم نودبعت

 اهضعب ةيلصلا سارجالا توصةلصاصلادو ادوب ا هجر قا نولوقيف قملالوقيف كب رلاقاذام ليربجلا
 ةالصلاامميلعدممو ىسيعنيبةرتفلاتناكل يق ةعاسلا مايق نمار ذح نوءزفيامنا ليقو ضعب ىلع
 ماك لسو هيلع هللا ىل صا دم هللا ثعب اماذ ىحو توصاهيف كالا ا عمست مل ةثاهسوأ ةنس ةنامسج مالسلاو

 مسو هيلعهللا ىلصا دي نالةعاسلااهنأ اونظةكئالملا تعمساملف ملسو هيلع هللا ىلص دم ىلا ةلا سرلاب لير ربج
 لعج لي ربجر دخن اامافةعاسلا مايق نمافوخاوعمسا اوةءصفةعاسلا طارسشأ نم تاومسلا له دذع

 ىولا ىنعي قحلالاقاولاق كب رلاقاذامضعبل مهضعب لوقو مهسؤر نوعفريف مهنع فش كيف ءامسلكلهأب رع
 توملا لوزن دنع مهولق نععزفلا ف شك اذا ليقو نوكرمثملا مه كلذب نوفوصوملاليقوريبكلا ىلءلاوهو

 وهو رارقالا مهعفنملنيحهباورقاف قحلا اولاقموياعةخلاةماقالاين دلا فككب رلاقاذام مط ةكسئالملاتلاق

 رطملا ىنعي (ضرالاوتاومسلا نءكقزري نملق) لجوزعهلوق هو ءاي ربكلاوولعلاوذ ىأريبكلا ىلعلا
 ىف وأ ىده ىلعلك اياوأأن و)ةناوهكف زارنا تن أل قف هتلاوهانقز ار نااولو قيل نا ىنعي ( هللا لق) تابنااو

 قي رط ىلع سيلا ذهولاضرخآلاو دتهم نيقي رفلا دحأ لب دحاو ىمأ ىلع متن أو نحنا مهانعم (نببم لالض
 هبحاصو قداصهنا لعي وهو بذاك اندحألئاقلا لومي اكجاخا ف فاضنالاو مازلالا ةهج ىلعلب كشلا

 حرصي نر يغ نم مهم ذكف لالض ىف هفلاخ نمو ىدطا ىلع هعبن نمو لسوءهيلعهللا لص ىنلاف بذاك

 ناسح ثيب هنموبيإ دكتلاب

 ءادفلاكريخلاكرسشف « ءفكيهل تسلوهوحهتأ

 ىأ (انمرجأامجنولثناللق) نيبلالض ىقلكناو ىد_هرلعلاناةبآلا ىنعموواولا نمي وأ ل بقو
 تالزلاورئاغصلا مار الب دار ل يقو بي ذك اور فكل نمىأ (نولمعتاعلئسنالو) هب نوذخاؤنال

 (جتفيمُ) ةمايقلا مون ىنعي (انب راني عمجيلق) ماظعلا ىصاعملاورفكللا لمعلابو نمؤماهنمولال ىتلا

 (فاورأ ل ق) ىضق اج ىأ( ميلعلا) ىضافلا ىأ (حاتفلاوهو) ل دعلابىأ (قحلانني) كيو ىضقب ىأ
 وانوقلخح له ةدابعلا فهعماهوكرشأىتلا مانصالاىأ (ءاكرمش) هتنابىأ (هن محق نيذلا) قوماع

 ىنعملاو مهبهذم نع مط عدرةلك ( الك ) ةتلابءاكريثلا احا ىف ميظعلا أ طخ مهي ربنأ كل ذب دارأو نوقزري

 هقلخريب دن فى أ(ميكحلا)٠ م, ىلعبلاغلاىأ(زيزعلا هتلاوهلب) نوقزر بالو نوةلخبال مهنافاوعدنرأ
 مهرج ةماع مهلكس انا ىأ (سانللةفاكالا كانلسرأ مو) لجوزعهلوق وهك-امىف كي رشد نوكيىناف
 نع (ق) دحأاهنم جر نا مهتف كدقف مهتلمشاذااهنال مطةماعةلاسرليقو مويمعو مهب رعمهدوسأو
 ترصن ىلبقءايبنالا نم دحأنهطعي لاس تيطعأ لسو هيلع هللا لص هنلا لوسر لاق لاقةنلا دبع نب رباج
 تاحأو لصيلف ةالصلاهتكرد أ ىتمأ نم لجرامافاروهطوا دجسم ضرالا فت لعجور هش ةريسمبعرلاب
 ىف ةماعسانلا ىلا تثعب وة-صاخهموقىلا ثعبىنلا ناكوةعافشلا تيطع أو ىلبق دحال لحن لو مئانغلا ى

 مسجلا هذهناوءاينالارئاس نود ممسوهيلعهللا ىل_دادج انين اهمبةننا ص ىتلا لئاضفلا نايب ثيدحلا

 دحأ ىلع نيكرسشملا نمو نيدحوملانم (819!) نيقي رفلادحأناوهانعمو ( نيبملالضفوأىدهىعل مث اياوألناو)نعرصاقتي
 ىدملا نمن؛ م الا

 مالكلا نما ذهو لالضلاو

 هعمس نم لكى ذلا فصنملا

 نللاق فانموأ لاوم نم
 كفصتأدق هءبطوخ

 دعبهجرد فو ُكبحاص
 ربر قتلا نم مدقام مدقنام

 نم ىلعةيفخ ريغ ةلالد

 ىلع نيقي رفلا نموه
 لالضلا فوه نمو ىدها

 ضي رعتلا نكلو نيا
 ضرغلا ىلا لداجلاب لصوأ
 بذاكلل كلوقهوحنو
 فاوخوبذاكلاندحأ

 نيلخادلار جلا فرح ناب
 ناللالضلاوىدطا ىلع
 لعتسم هنأكى دطا بحاص

 هضكر يداوج سرف ىلع

 هناك لاضلاو ءاش ثيح

 ىريالمالظ ىف سم هند
 نولئسناللق)هجوتي نيا
 امعلئسنالوانموجأ ام
 قلخدأ اذه (نولمعت

 ثيحلوالا نم فاصنالا
 نيبطاخلا ىلا مارجالا دنسأ

 روظ# هنعر وج زموهو
 وهو نيبطاخلا ىلا لمعلاو

 لقإ روكشم هب رومأم

 موب (انبر انسب عم

 مهوققيأ ىأ (زضغم اناا فورأ ل ف)كجلاب(ميلملا)5 املا(حاتملاوهو ]ل سالوروجالي(قلانز) 5202809
 مهعلطي ن أو هنلاب ءاكرسشلا قاح !ىف ميظعلا أ طحملا مهم ري نا مهارب ناكو ىورأهل |وق ىنعموهعمةدابعلا ف (ءاكرش) هللاب(هنإ)
 ملالض نءاوهبنتولوقلا اذه نعاوعدتراىأهيبنتو عدر (الك) هبا

 كارسشالاة لاح ىلع

 ناشلاريمضوهودحأهكراشيالف بلاغلا (نيب زعلاةئااوهلب )
 لاقو مهنمدح أاهنم جرخب نأ مهتفك دقف مهنامشاذااهنالمهب طي مطةماعةلاسراالا (سانللةفاكالا كانلسرأام و)هريب دف (ميكحلا)
 ه5“ ةغلابللا ذه ىلععاتلا وفاكلا نمالاحهلعف- غالب الاوراذنالا ف سانللاعماج كلانلسرأ ىنعملاو ةطاحالا هللا فةفاكلا ىنعمجاجزلا



 وأهدظ مهيلع ققح ىأ ىفوكدي د شنلاب(هنظ سيل | مهيلعق دم دقتاو) ريص هفصاو رك هفصن نافضن ناءالا نال نمؤم لكلو أ منلل(روكش) ىصاعملا نع (رابص لكل تايآل كلذ ف نا) نامعإ دزالاوةءاهتب ماذجو برثيب رامئاو ماشلاب ناسغقحلف ابسىديأ اوقرفتوابس ىديأ
 اتي رفالا)هلوقب نينمؤملا للقو م دآ ىنبل اوأابس ل هالهوءبتاو مهيلعريمضلا (م وعبتاف) هنظىف قدص ىأ مهريغفيفختلاب واق داص هدجو
 ىأ (هننانود نم معز نيذلا اوعدا) كم .وق كرشل( لق) نايخ تمل عافمو ليعفوم يلع ظفاحت (ظيفح ئعلن ىلعكب روكشف اهنموه نم ةرتسآلاب نمؤب نم) لعلا ىلعال مولعملا ىلعرييغن|اوأم ودعم»انماعامادوجوم ( ملعنلالا) ةسوسولابءاليتساو طيلسن نم(ناطلس نم) اقدص مهيفهنظ .راص نيذلا ىلع سيلبال ( مهياعمل ناك امو) نبك اشمهرثك ًادجتالو رافكلاىل!ةفاضالاب مهتلقل (نينم ملا نم
 هنلاثعب ىذلا اذه هلوق ؤفف ذحاك فذحولوصوملاىلا عجارلاريمضلالوالا_(0175) لوعفملافهللا نود نمةطمهومتمعز
 (روكش) ىصاعملا نعى أ (رابص لكل ) قالال دواربعل ىأ (تايآل كلذ فنا ) قارعلاب ةمي زل ١قحد أ :لىناعا ل اوعفلاو هتلصب ا يح 2 ا مح لوس و لوانل ناهس

 ىلتبا اذا» ركش ىطعأ اذا نمؤملا ل يقو ءامعنللرك اشءالبلا ىلعرباص نمؤملا ليق همعن ىلغةلل ىأ
 هوعبناف) مهلك انلا ىلع ليقوابس هأ ىلع لق (هتظ شيلا مهيلع ق دصد قلو ) لجوزع هلوق ف ربص

 هللانود نم هئقفص

 هرظناف ةرظنلالأسالسيلبا فا ةبيتق نب الاق هنوصعبالوةنلا نوعيطي نييذلا نينمؤملاب صاخ .وهليقو | اذاهماقمةفصلاةماقاو نيدلالصأ ىف هوعبتيرلمهنال هنينمؤملا ىعيامهنعهتلا ىضر سابع نب الاق (نين.ؤملا نم اهني رفالا | هفذحزوجي فوصوملاو
 هوعبتااملف انظهلاقامتاو متي مسويفهلاقام ناةلاقملاه ذه تقوانيقتم نكي لو مهنلضالو مسهني وغاللاقهثلا | |معزالوعفما ذافام .وهغم ناك

 أو || نيغاتخ نيسسب نافودحم

 نم ةرخآلاب نمؤي نم ملعنلالا) مهللعاياانطيلست ناك امىأ (ناطاس نم مويلعهل ناك امو) اورتغاف نبذلا او عدا ىبعملاو
 ملاع هنالد دن ءامواعم ناك ذاروهظلاو عوفولا لعدا اراورفاكلا نم نمؤملاز يو ىرنا ىأ( كش ىناهنموه | | تود نم مسه وكديبع
 ىأ (كرشنم) ضرالا اوتاومسلا ف ىأ (امهيف)ةل“ الل ىأ( مطامو) رضو عفنورشو ريخ نم ىنعي ادرطتارعبلا ؤحتلت (ضرالا الو تاومسلا ىف ةرذ لاقتثم نوكلمال) ىلاعت لاق ةمآلازبع_فصو م عوجلا نسف لردع اع عضل ىذلارضلا <: اوفشكيل مه هوعدأ ىنعملاو( هللا نود نم)ةطامهناىأ(متعز نيتلااوعدا) ةكمرافكل ادا وهما وسدد دج يلق ىأ (لق) ىلاعتهلوق و ظفاح ىنعمب ظيفح ليقو بيقر ىأ (ظيفح ئيت لك ىلع كب رو) بيغلا || ةكئئال لاو مانسالا هلا

 نم(ةرذ لاثم نوكلمي ليق مهمواق نع رخأو عزفلا فشكءانعم ( مهب واق نع ع زفاذا ىتحإلهل عفشي نأ هللا نذأ نملالا ىنعملا ال) .هلوقب و بيعباجا . || نوكين از وجيل يقوهللا دنعانؤ اعفشءال |ٌوهاولاق ثيح .رافكللابي نكن هلاقةعافشلا فكلها نذأ نلىأ(هلأ] © تاس نول . || نذأ نملالاهدنعةعافشلا عفنتالو) نب وع(ريهظ نم)ةملآلا نمىأ(مهتم)لاىأ (هلامد) ا ا
 رضوأ عفن وأ شوأ ريخ
 ضرالا قالو تاومسلا ف)

 هنعى اعتهللا ىضرةرب ره ىبأ نع( خ) ى اعت ندا مالكع امسدنع مهبيصت ةيشغ نم كلذ بيسو ةكن الملا مه
 م ولق نع عزفاذاف اهنصجابةكئالملا تب رض ءامسلا ف ىمالاهننا ىضف اذا لاق !سوهيلع هللا لص ىنلا نا

 اما ءامسلا ىفنلا ىضقاذا ىدمرتللو (ريبكلاىلعلاوهو قحلا) لاقىذلا (اولاق مكب رلاق اذاماولاف
 0 دل */ به 5 اولاقكب رلاقاذاماولاق مه واق نععزفاذاف ناوفص ىلعة| لس هناكدل اوقااعضخاهتحنجاب ةك'الملاّتب رض (ةر 7 اهل 3

 ٠ نئمطا اداقنملاوهو عضاخ عجاع_ذخهلوق حي نسح ثيدح ىذمزتلالاق ريبكسلا ىلعلاوهو قحلا 00 ف را
 .: ةلسلص تاومسلا له عمس ىولهتلا ماكناذالاق نعهتنا ىضر دوعسم نب نع سلمالا رجا ناوفصلاو ( مهنم) ىلاعت (هلامو) كالا
 نولوقيف مهسولق نع عزفءاجاذاف لب ربج مهيتأي ىتح كل ذكن ول زي الف نوقع صيف ةافصلا ىلع ةإل سارع م هي
 ٌِ ىضترا نملالا عفشين او هنذابالا م ويلا كلذ ملكتي نأ ىنالو كلل سبل ءاي ريكلاوولعلا مذ(ريبكلا لملاوهر) ىضترا نلةعافشلابن ذالاوهو قملا لوقلا ىأ( يما) لاق(اولاق مب رلاقاذام)انعب مهذب لأس ( ول ) هب واق نععزفاذا '  ىتح نيعزفايلمنوعقوتي ونوصب رتيليق هناكمهنذؤيال وأمط نذوب له ءاعفثلاو ةعافشلل نيجارلا نماعزفوافق ونون ذاللاراظنت امتنا نم مهفاملةباغىتحو عزفلاةلازا عب زفتلاو ىلاعت هللا ىأى اش عزفو نذالا قالطا ف :زعلا براه ملكتي ةملكب مط عوفشملاو نيعفاشلا بولف نم عزفلا ف شك ىأ(مهولق نععزفاذا ىنح) شمعالاالا مصاعريغف وكل نذ هللا دنعان اعف ش ءالؤه مطوقل بي نكن ا ذهو هلجال ىأ - ورمعا ديزل ن ذأ كلوق ىف ةيناثلا ماللا ىهودلجال عيفشلل نذالا عقو نمالا ىنعي هلال نذ أى أ (هلن ذأ نملالاهدنعةعافشلا عفنتالو ) ىج رك ١ اوجرب و ىعدباو اوع دب ن أصيب فيكف جملا نم ةفصلاهذه ىلع مهنأدي ري هقلخروب دب ىلعهنيعي نإ وع



 ىاوذ) اهلثمةثيسةثبسءازجوهلوقك مالكا جاودزاوةلك اشملل نيتنجلدبلاةيم سنو( نيتنج) نإةروك ذملا (مهتنجي مهانلدب د)

 (ليلفر دس نم ئشولثأو) كوش ىذر حش لك ل قو كارالار جش ط4خاو ىكمو عفانةءارقوهو ففخيو لهقّشبرْعلا لك الا( طخ لك أ

 :فاضلا ف دف طخ لك ألك أىتا اوذولص أ ناورمع ىنأ أري-غوهو لك الانون نمهجووادوعدوجأ اوهنم مظعأءافرطلاهبشي رحش ل ثالا

 اذاكارالار ثوهو ربربلا ىنعم ىفطمللا لك اناورمعىنأهجو وعشب لك أى اوذ ل يق هناك ط ماب لك الا فصو وأ هماقمهيلا فاضملا ميقأو

 مرك أهنالردسلا لاق نسحلا نعو هللك أاللثالا نال طخ ىلعال لك ىلع افولمعمرد_لاولئالاو رب رب قاوذ ليق هناك فاذغناك

 ىزاجبلهو) مدقمنانلوعفموهفمهرفكب (817) كلذمهاني زجىأ(اورفك امبمهاني زج كلذإل نانجلا ف نوكيدنالاوادبام
 ل ل يل ل ا لا ا

 دسلا ىف تلغلغتفاه ددعتناكىنلاةجرفلا ف تلخ دفةرطاامنءترخأتساىت>اهتر واسفرارطا كل: نم

 نمل ةربعىأ (ثيداحأ مهانلعؤ) نايغطلاورطبلابىأ (مهسفنأ اوماظو) ةباجالا مه هللا لم كلذ

 قب رفنلا لكدالبلا نمهجو لكى مهانق رف ىأ ( ق زميلك مهانفق ضو) مهنأ شو مه سماب نود حتي مهدعب

 ةرهىلاةريبك ءارج ةرآف نورك ذيامف تابقأ ب رغتلا نممهمى اع هللا دارأام نامز ءاجاماف ةرهاهدنع
 ريض فوك ( روفكلاال
 الا ىزاجن ل هوركبىنأ

 لهو ىنعيمهريغ روفكلا | دسلا ملتقا ىتحهنم لخ اللخدجو ليسلاهءاجاماف كلذبن روهاعيال ,هو ليسملات:هوأ ىت>ترفحو

 هسا
 1 مهانلديو ) مرعلا ليس مهيلعاناسرافىلاعئهلوق كال ذفابس ىدايأاوقرفتوامسىدبأ اوبهذ نولوقي ب رعلا |[,

 بقاعي لهوأ هللاب رفكوأ || ةرارلا نمامعط ذخأت بن لكل بقورب ربااهر كو كارالارحشوهليق ( طخ لك اقاوذ نيتنج مهتنحي

 اماعناك ناوءازجلانال ||| عفتنيالو كرفتيشاخشلاةروص ىلععبضلاةوسفه لاقي رجشرءوهليقو طخ وهف هلك أ نكميالىتح

 ةبقاعملاىنعميفلمعّدسي || رجشوه(ليلق ردس نم ئشو) هنممظعأ هنأ ال اءافرطلا هبشي رحش ليقوءاف رطااوه ل يق (لثأو)ةب

 دارملا نكلةبانالا ىنعم وأ | اب رباردس ناكل ب هب عفتتي ا مياوادب ىذلاردسسلا نكي لو قبنلاهركو لسغلا فهقر وب عفتتي فو رع“

 نعوباقعلاوهو صاحلا || ىلاعتهلوقوهو مطامابرح_ثلارش نمهللاهريصف رحشلاريخ نم موقلارجش ناك ليق ئنثل حلصإإل

 ىتلاةرتفلا ىفاوناككاحضلا لهىأ (روفكلاالا ىزاحلهو) مهرفكءازج مهانلعف ىذلا كلذ ىأ (اورفك اع مهاني زج كلذ١)

 انهيلعدمو ىسيع نيب || انلعجو) هتائيسبافاكيالوهتانسح ىزحي وىزاجالو ىزجح نما ليقمعت ىفةتاروفكلاالا هلمعبافاكي
 نيب ( مهيانلعجو) مالسلا || رهظنةلصاوتمىأ(ةرهاظ ىرق) ماشلاىرق ىهورجشلاوءاملابىأ (اهيفانكرإب ىنلا ىرقلا نيب ومهني
 ىتلاىرقلا نيبو) ابس || ىرت!نوليقي و ةي رقب نوتيدياوناكف ماشلاىلا نول نم مهرجتتم ناكليقاهنماهب رقل ىوالا نم ا
 ىلعةعسوتلاب (اهيفانكراب 10 |ةعيرأ سارق تنال مل نوجاتحالاوناكو

 ىهودايملاو ملا ىف اهلهأ حاورلاوو دفلا ىف مهريس ناكف ىرقلاه ذه نيب مهريسانر دق ىأ (ريسلااهيؤانر دقو ) ماسلا ىلا ايس نم

 (هرهاظ ىرق) ماشلاىرق ماشلاو نيا نيبامناكف 0 رقدلا اواصو موي ف صناوراساذاف موي فصنر دق ىلع
 ولاهس ىر ةلعوح اودع نوفاختال ىأ(نينمآ) مئش تقو ىأىف ىأ(اماي اوكايلاهف )اوريس مطانلقو ىأ و ريس) كلذك

 لحال وقوع راقت نشمي دءب أ انتانج تناك ولاولاقف ةيفاعلا ىعاوربصي ملواوغطوةحارلا اومئسوةمعنلا اورطبفاشطءالو اعوجالو

 ةرهاظوأ نب رظانلا نيعال ”ىرقو (ان راف_سأ نيب دعب اند راولاقف) رافسالا ف ئلاودكتلااوملطواويهنشن نأردجأ ناكىهامب

 نعد حسمما ةالا اونمت امافداوزالادوزت'و ل حاورلاا هيف بكرنل تاولفوزواغم ماشا نيب واننبب ل_هجا ىأ انرافسأ نيب دعإب

 مويلع نحت ىتح مهكلاسم
 فالك ةتغ وأ ىهو

 0 0-0 ةماهمت ىلا ةعازخو نا .<عىلادزالا سمو ماشااب| اوقحاف ناسغاماف دالملا ىفاوق رفت مها اردتق رغامل ليقو

 نع دقو) ماشلا كااس جرزخاوس والا د_بوهو سماع نب ورمج ةنيددملا ممم مدق ىذلا ناكر برك ىلإ جرز1لاوس والا صو

 غلبي نأ ىلا ى :رخأق حوري وةبرقف رفاسملا لقي مواعم .رادققم ىلع :رقلاهذهانلعج ىأ( ريسلا ( ثلاث - (نزاخ) ا م(

 ىأ( نينمآامانأ وىلايل) كلذبا او سم مهناكف هب اس مط تب وسوريسلا نماونكم اا مهنكلل اوةملوقالواو ريس مطانلقو (اهبفاوريس) ماشلا

 اشطءالواعوج الواو دع نوفاختال نينمآ اهيفاوربس ىأ تاقوالا فال خاب فلتيالا هيف نمالا ناف راهتلاب متئش ناو ليللاب متثش نا اهيفاوريس

 تاراجتلا ف ب رثو انبئاجن ىلعريسنف ةديعب تناك اهتيلاياولاق (انرافسأ نبب دعابانب راولاقف) ىلايلواماياتدتماو ع رفسةدمتلواطت ناو
 مهانلءؤ مهسفن أ )اولاقامب (اوماظو) ورمعوب أو ىكددعب بعتلاو دكلا اوبلطف ةيفاعلا اولاموةمعنلا اورطب بابسالاو باودلا ىفرشافنو
 اوبهذ نولوقيإب ورمضمالثم سانلاهذهتااقي رفت مهانقرفو (قرمم لكمهاذق زم, ) ,طاوحأ نم ن:وبجتشي و مهب سانلا ث د ( ثيداحأ



 نأ» دعب دحر سجل فاهارسكف هقاس نا دسالا برضا داماف هيسركد دعصيلءاج نودي رؤأ ناىوروهكلم نم نيّضم عب رآل سدقملا
 وهو فلخو ىلع مهنكسم صفحو ةزج ( مهئكسم ىف ةليبقلا ل وأتب ورمعوب اهمد_ءب و ىحلا لي وأدب فرصلإب (أبلناكدفل) هلمو ده

 ندا ناك مسا (ةْيآ منك اسم مهري مهنمدحلاو لك نكسموأ نيام اهيف نيم ةماوناكى لا مهضرأو مهدلب وهو مهانكس عضوم

 هللا ,وباسةنناركش نعاوضرع املاهلهأ ناةنآ امهنوكى نعمو ناتنجةنالا )0 (.٠ هريدقن فوذحادتبمربخوأ ةنآن م

 . 7 7 5 . 5 اوافعش اورّيبلةمعنلا

 ل ا نجلا رعب ؛نأ 00 0 6 ملا د 1 ١
 . وو رفكل 5

 0ك مشو ةندس اعل رأةدمكاللا ف قيو ةنسةر شعث الث ناوهو كام نايلسز 0 00 دق ىلع
 هر
 ا عار ل و و 3 : ( 0

 ايسامو هللا لوسراب ل-جرلاق لز' اامام_سقلزن اال لاقىدارملا كي سن.ةورف نع (ةمآمهن نب 5-6
 ةدنكوريجو نري رعشالاو دزالافاونماين نيذلا أو ةلماعو ناسغو ماذجو مخلف اومءاشن نيذلاامافةعبرأ 0 : 5 7 نم مهنم مءاشتو ةدس مهنم نمايتف برعلا ع د ا ا 000
 ةذاي ز عمى ذمرتلاج رتخأة|يحب و عنخ مهنم نيذلا لاق رامنااموهللالوسراي ل جرلاةفرامناوجحذمو 2 0 ع 9

 (لامشو نيعي نع )نا انسب ىأ(ناتنج) ىلاعتلاقفةبآلارسسف مئانتر دقوانةينادحو ىلءةلالد ىأ ةبآن هلا 6 5 ف دس ضر نم برأ ىأ مهنكسم يف ناطحق نب رعي نب بجش نب اوهأبسو بي رغنسح ثيدحلاقو 35 0 اجلا
 (اولك ) ناتنإلا هب تطاحأ دق داو مط ناك ل يقو هلامثوامءاتأ نم نيب نع ليقوهلامشو ىداولا ني نعىأ 0
 رفواهسأر ىلعاهلتكملمحتةأر ملا تناك ل يق نيتنجلارامث نمىأ (مب رقندنم) اولكمط ل يق ىأ ا

 مكقزرام ىلعىأ(هلاوركشاو) ًايشاهديب سكن أريغنمهك اوفلا عاونأ نمل تكلا “ىلتم رف نيتنجلاب || * :

 لييقوةخبسب تسيل ةحيسف ةبرطةدلبأ بس ىهو برام ضرأى أ (ةبرطةدلب) هتعاطباولمجاوةعمنلا نم || 2 نم 4+ كتم
 هبايثىو مهتدابب رعلج .رلاناكو برقعالوةي>الو ثوغربالو بابذالو :-ذوعب مهتدلب ف ىرب نكس نماواك) هلامثو 3
 برق زرام ىلعمنركش ناب روىأبهولاق( ر روفغبرو)ءاوطا بيط نم لمقلا توميؤلمقلا (الاوركشاو ب رقزر
 هللاىلا مهوعدفايبنر يش عةتالث مهيلاهللا ل سرأ بهو لاق(اوضرغاف ) لجو زعهلوق © هركش نلروفغ ءاسنأ ميم ةباكح

 59 رلاولوقف ةمعنانيلع هلل فرعتاماولاقو مهوب ذكحف هءاقعمهو رذنأومهيلعهمعن ار دوقاعت وأ مسيبلانوثوعبلا هللا

 قاطيالىذلامرعلا(مرعلا ليس مهيلعانلسراف) مهضارعا كل ذف عاطتسسان اانعةمعنلام ذه سيحيلف مهد فين :نايلللع
 . 17 لع || كلذ م,طلاقي نإب ءاقحأ
 مرعلا ل يقوءاملا س< ىذلار كسلا مرعلا ل يقو ءاش ثيح نم مهياع ىلاعت هللا هإ_سر أر جا ءام ناك ليق 0 ارا

 مهيداوءام ىلعنولتتياوناكمهنا كلذو سيلب هننب دس مط ناك امهريغو بهوو سابعنبالاق ىداولا أ وا 57 :
 هنود تنب وضعب قوفاهضعب باوب أ ةثالث مط تلعجو نيلبجلا نيب راقلاو رخصلابدسق مهيداوب ت ماذ 00 0
 || اونغتسا اذاوعاملا ىلا اوجاتحا اذااهنوحتفيمهراهنأ دع ىلعاجرخع رشع ىتئاهيف تلعجوةمخضتكرب | دب فز رايفولا
 بابلابت يماف دسلاءارو نم ليسلا سّتحاف نمعلا ةبدوأءام مهيلع عم جارطملامهءاجاذاف اهو دسهنع باطوكق زد ذلاكب رو
 ١ 7 لفسالا ثااثلا نم م“ ىتاثلا نم م ىلع الاب ابلا ن ب ,وفغ بر مركش

 | اوغطامافةدماهد عب اوقبف كلذ ىلع ,مب همسقت تناكسفةلبقملا ةنسلا نمءاملا بوث ىتحءاملا دفني الف 3 5 نا لاق هركش

 1 لاقومهضرأ ب رخأو مهنانج ءاملاقرغف هلفسأ نمدسلا بقنف دلحلا ىمسياذرج مهيلعهننا طاساو فك 0 177 تي

 000 ناس مارت لك راف ه دس ب رخ ىدلا نا مهماع ق نودجخ و نوم ربايفاوار بهو تناكوماعنس نم نتسرف اولي رالا نكربكنايةجفاوك جرف ةرأق دس ب رخيىذلانامهدع ف نودحيو نومزيامقاوأر به 00

 1 اهدنع طقاسةيامم لتكملا ءىلّتم.ؤرحشلا كلن نيب ريسن :واهدبب لمعتف لكل ااهسأر ىلعوةأ ًارلاج رحت دالبلا بصخأ

 7  نع(اوضرعاف) اهئاوهبيطاهلق توميءابر 2م ري نمو ةيحالو بر قعالو ثوغربالو باب ذالو ضوعب اهيف سيلاهييطور ثلا نمهيف

 | ةجداذرجلا وهر أى داولا مس !مرعلاز ادي دشلا رطملا ىأ (تتا لاعبو ةمعن انماعهلل ف رءناماولاةو مهوب ذكف مهئايبن اةوعد

 مهل ةرغف هإذسأ نمهبقنفذ «ربكلا مهيلعةللا طاسأو ةطامل .ركسلا مهيلع بت



 هلنادسالا طسب دعصي نأدارأا ذافهقوف نب رسنوهيسركل فس ىف نيدسأملاوامم مهن ىورو ر ,ويطلاو عاب_كاروصى أ (ليئان)

 راكلا ضايدلا ىهو ةيباج عج (باوجلاك )ةنفج عج ( نافجو)ذئنرحاحابمري وصتلا ناكوامهتحنجاب نارسنلاهلظأدعفاذاو امهيعارذ
 ءافتك اءايريغب نوقابلا لصولا فورمتوب أ ق فاو لهسو بوقعي و ىكمفقولاو ل_دولا ىف ىناوجلاكل جر فلأ ةنفجلا ىلع دع. ناك لبق
 لهأاوج .راىأ(اركشد وادل 1 اوامعا) مطاناقو نما, ةيقاباهنا ليقواهمظغل اهنع لزغتال ىنانالا ىلع تاتباث ' (تايساررودقو) ة :رمسكسلاب

 اوركشا ىنعمهيفاوامعانالاركشاوركشاوأ ( 8694 ) نبرك اشىألاحوأهلالوءفماركشو ليضفلا نع ةيفاعل مكب راولأس اودالبلا

 انيضقاماف) ىلاعتهلوقهو ىتمعنلًاركش ىتعاطب ٌلماعلاٌليلق ىأ ( روكسثاّىدابع نم ليلفو) ىلصي,ءاف
 نيتنسلاو ةنسلا سس دقملا تيب ىفةدابعلل درح تي ناملس ناكءاماعلا لاق ناماس ىلعىأ (توااهيلع

 لاق (هتأسنم لك أ: ةضرالا ىنعي (ضرالاةبادالاهنوم ىلءمطدام) ىلاعتهلوق كل ذف بشحخلا فوج ىف
 تماعمانعم ( نيهملا ب اذعلا ىفاوثبلام بيغلا نوماعيا اوناكوا نأ نما تنيدترخاماف ) هاصع ىنعي ىراخببلا
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 6 1 نما روص ىأ ل ثا: نولمعي  ىأ (ليئاغم) ل جوزءهوقو © رخصلا نم ةبيا وصحواروصق

 5 0 نجلا كلانرخسانا ةكتشاللاروص نوروصياوناك ليقواهريسغو دربال عابصلالو روصيإ اوناك ليق جاجزو ماخ روساحن أ
 تًاولمعاف م 33 قااحابم ناكروصااذاختان المص ابك ةدايعاو دادزف قاتلا رد نيجلادلا اوءايدنالاو
 0 6 اركش مظلاو لتلك لقعلا ف ةسحيعلا روما نس شيله لا رتل اتت اروح تاع مهتعي رش

 ديلا لدي لاق كسلا || نادرا اذاندقوقن رسولا تحن نيدسأ هلاوامعل بق عئارشلا لك ىحبقيامماهوحنو بذكتلاو
 ليلقو) د دورك[ ئدب نيب | نايتعلاو سيواوطلاهلاوان, ل يقوامه صج ابنا ىلا هلظأ سلجاذاوامويعارذ نا دسالاهلطسب دعصي |
 ءايلان وكسب (ىدابعنم ||| (باوجلاك ) عاصقىأ(ٍنافجو) هنمون دلادارأ نمهباهبىكل هيسركق وفوهريرس تاجر د ىلع روسنلاو أ

 اهحستفب هريغوتر || منواك الجر فلا تالا لع نعد عمتج ىأ ءاملااهيف ىجتىنلا ضايحلاكىأ
 ءاداىلعرفوتملا(روكشلا) ملالسلاباهيلا دعصي ناكوأ نهمظعلاهنك امان علزننالو كرحنالاهفاثا ىلع تاتباثىأ (كايساررودقو)
 هيفهعسولذابلا ركشلا || ليقهمعن ىلعا اركش ىلاعتهنلا ةعاطب اوامعا دوادل 1 ايانلقو ىأ (اركشدوادل اولمعا) نيعلابتناكو
 هناسلوةيلقدب لغش دق ةالصااهيلع هللا ىن دوادناك ىنانبا|تباثلاق هت لهأو ناملسو دوادلبقو هسفندوادل آن مدارملا
 افارتعاواداقتعاهحراوجو دوادل [نمناسناوالاراهنوأ ليا نمةعاس أت نكن لفدلهأ ىلعراهنلاو ليللا تاعاس ا ؤجدق مالسلاو

 سابعنبانعو احدكو
 ركشي نمهنغمتلا ىكر

 نمليقو اهلكةلاوحأ ىلع || ناكواهيف تام ىتلاةرملاهإخ دفهبار شو هماعط هعمو هيف لخ د_يفرثك أو كلذ نم لقأو نب رهشلاو رهشلاو'
 ليقوركشلا لعركش, || اذك لوقتف كمسااماط أس يفةرجش سدقللا تيبب هبارىف تنبن دقوالا موب حسبصإال ناكمنأ كلذ ببس
 ركشلا نعهزع ىرب ند ناو تسرغفاهب ىمأس رغل تناكن اف عطقتواهب صمأيف اذكواذكلوقتف تقلخ ئيفىاللوةيفاذكو

 هيلع دواد نع ىكحو تلاقتن ئش ىالولاق ةبو رحلاانأت لاق تن أ اماطلاقفةب و رخخلاتتدن ىتح كلذ بتكءاودات ناك

 ليللا تاءاس از جدنا مالسلا تدب بارخو 5 اله ك يجو ىلع ىتلاتن أ جانأو هب رخبلةلناناك امن اماسلاق كل ددء_بم بازل

 نكن م فهله أ ىلع راهنلاو || بيغلا نوماعيال نا نأ سنالا لعت ىتح توم نجلا ىلعمعمهللالاقمثهل طئاح فاهسرغواهعزن مث سدقللا || ٠

 الاتاعاسلا ن مةعاس ىنان || هّداع ىلع ىلصي ماقو بارحلا لد م/دغىفام نوملعب وأيش بيغلا نم نوماعي مهنأ سنالاربخت نيل تناكو
 متاقدوادل 'نم ناسناو أ كلت نولمعي نملا ناكف«فلخ نمو هيدد ناب نم عوكح بارحلل ناكو امئاقتافهاصءىلعاثكستم

 00 يع هسابتحا ن وركن. الو هنن وبس« وهيلانو رظني وناملسةايح ىف نوامعياوناكىلاةقاشلا لامعالا
 : 14 ثتوملا 2 0 5 0 0 2

 واد اونجلاىأ (مظد لأ للا ءالبعو مهفةضرالا نحلا تر كشف سابعنبالاق هنوعاوملءفاتيمر فن ناياساصع ةضرالا 0 2 2" || تاك أتحالماكالوح هنومدعب نوب دباوثكف كلذ لبق عاطقناو هتالص لوطا سانلا ىلا جو رخما نع |
 (ضرالاةبادالاهتوم ىلع )|| 0 : 38 : ٠

 ة- بود ىهو ةضرالا ىأ

 ضرالاو ةفرساط لاقي

 ريغب هناسنمودرطي ىأاهبأسني هنالة أسم ىمستاصعلاو (هنأ نملك أت) هضرالااهنلك أ اذااضرأ ةبشخلا تضرأ لاقي هيلا تفيضافاهلعف

 اوناكول نأ) مهتفعضو مهنماعىلع سمالا سابنلا دعب نيب اماع مهلك للا تماع( نبا تنيبن) ناهلس طقس( رخاماف) و رمجوب أو ىفدمزمه .
 ىسوم طاتسف عضوم ىف سدقملا تب ءانب سسأ مالسلا هيلعدوادن أ ىو رو( نيهللا باذعلا ف) نابلس ت ومدعب ( اوثبلام بيغلا .نوماعي
 هنماوغرفيىتحهنوم مهيلع ىمءي نأهب رلأس ةنس هرم نم قياملف همامتاب نيطايشلا يصاف نابلس ىلا هب ىصوف همي ن أل بق تاسف مالسلا هيلع

 ثسيءانب أ دنباو ةنسس نيعب رأهكلمىف قبفةنسةر شعث الث ناوهو كلم ةنس نيس و اثالثناهلسر من اكو بيغلا لعمهاوعد لطبتلو



 ثي نم هلايع مطي هلأوهو هيفةل م خالول ل_جرلا مث لاقف هثداع ىلعملأسف ىذا ةروص ىفاكسلم اللا ضيفف هيلعاو يف دوادؤ نولوفنام
 ريماسملا لعجتال(د رسلا فر دقو ) عوردلاةعنص هماعفلاملاتسب نعهب ىنغتسام .(61) هلسس نأهبر كلذ د:ءلأسفلاملا

 اظالغالو قلقتف اقافد
 درسلاو قلحلا مصقتف

 (المتاو) عورسلاجسن
 هلهأودوادل ريما

 لوبقلل حلصي اصلاخ (احاص)

 (ريص نولمعتامىنا)

 ناملسلو) هيلعكيزاجأف
 نامل لانرخسو ىأ(جرلا

 عقروامصلاىهو مجيرلا
 داجو ركب وبأ#رلا

 جرلا ناملسلىأ لضفلاو
 رهشاهو دغ) ةرخد سم

 اهب رج ( رهشاهحاورو

 اهب رجو رهشةريسمةادغلاب
 ودغي ناكو كل ذك ىشعلاب
 رخطصاب ليقيف قشمد نم

 رهشةريسمامهسب و سراف

 تيبيفرخطصا نمحورب و

 رهشةريسمامهندي و لباكي
 ناكليقو عرسملابكارال
 ىشعتيو ىرلابىدغتي
 نيعهلانلسأو) دئقرمس

 ساحلان دعم ىأ( رطقلا

 رفصلاوهو ساصلار طقلاف
 ليس ناكوهلاسأ هنكلو

 ليسياكمايأ ةثالثرهشلا ىف
 الناملسلبف ناكو ءاملا

 رطقلا نيعهاممو بوذي
 نجلا نمو) هيلا ل آأم مساب

 عضوم ىف نم ( لمعي نم
 نمانرخسو ىأ بصن
 هيدي نيد ) لمعي نم نجلا
 0 ولا

 ناشف سو توتر شعرنا سأل وسد اس لقول (ريلا

 ىلعهإعجاىًادرسلا فر دق ليقو قاحلار سكنا ظالغالو تدثتالو تافتفاقاق دريماسملا لعحت الو عردلا

 )ع رلانالاو) ىلاعتهلوق و (ربصب ن وامعتاىنا)هل اود واددب ري(احلاصاولبعاو) ةجاحلار دقؤ دصقلا

 ةريسم هلةرخ ملا عرلا كل:ّو دغريسم ناهانعم (رهشاهحاورو رهشاهّو دغ) مجيرلا ناملسلا رخسو ىأ

 قشمد نهودغي ناكل بق ني رهشةريسمدحاو موب لك ىفهب ريست تناكفر هش ةريسماهحاو رريسمو رهش
 عرسملا بكا رالرهشةريسمامهني و لب اكب تيبيفر خطصا نم حوري مثر هش ةريسمامهنب و رخطصاب ليقيف
 لهألاق ساما! نيعهلانب ذأ ىأ ( رطقلا نيءهلائاسأو) دنقر مب ىثعتي وىرلاب ىدغتي ناكهناليقو

 ناملسلهللاب اذأل قو نعلا ضرأب ناكوءاملاىركع نهيلايلب مايأةثالث ساحنلا نيدإ تب رجأريسفتلا

 رعت سابع نب/لاقدب ر ماب ىأ( هب ر نالبهيدينيب لمعي نم نحلان دز ديدحلادوادل نال امكساصلا

 نم (مهنم) لدعي ىأ(ْغْرَبن مو) هبمه سمأي ايف هتعاطب م هيمو مالسلاوةالصلا هيلع ن املسل نيا هللا

 لوزا ذه لبق ( سلا باذع نمو نابلس ماط نمدبدانسأ ىذا ىأ(نسأ نم )نجلا

 كاذب هب رض ناهلسةعاط نءمسهنم غاز نفيران نم طوس ديب اكلم مهب لكو ىلاعتهنلا نا كلذو اي انئدلا ف
 روصقلاوةعفترااةينبالا ىهليقو دجاسم ىأ ب راحم نمءاشيامهلنوامعي) هتقوحأةب رض طولا

 مالسلاوةالصا|هيلعدوادنأ كلذوس دقملاتبهلاول. عام ناكولاذتبالا نءةنوصا|ةفي رمشلا سلاجلاو

 ناملس همسا كدعب هكلمأ كلنبا نكعاو كدب ىلع كلذ ضقأمهيلا هللا ىحوأف لجرةماق هعفر وهأدتبا
 تيب ماها بح مالسلاو ةالصل هيلع ن املس فاختتساو مالسلا هيلع دو اد فون اماف هب دي ىلع هما! ىضقأ
 ىف نيطايشلاو نحلا ل سراف لمعب ةفئاط لكصخ .ولامعالا مهياعم.قو نيطايشلاو نا عم سدقملا

 ىلعل زا واضب ر ريشعىنثااهلعجو ُتاف صلاو ماخرلابةنيدملاءانبب مو امهنداعم نمرولبلاو ماخرلا ليصحت
 اقرف نيطايشثااهجوف دجسملا ءانب ىفأد تبا ةنيدملاءانب نم غرفاملف طابسالا نماطبساهنمضب رك
 قاصلاردلاوتيقاويلاو رهاوجلا جرختسي نم مهنمو امهنداعم نمةضفلاو بهذلا جرت سي نم مونم

 هللاالاهيصحالريثك ئشب كلذ نم ىتأفاهنك امأ نمبيطلاو رينعلاو كسملاب هينأي نم مهنمواهنك امأ نم
 تيقاويلا بقثو رهاوجلا كلت حالصاوا-اولأ اهريبصتوراخجنالا كلت تدمنب مهسعأو عانصاارضح أ مث ىلاعت
 عاونإب هفقسو ىاصلارولبلا نيطاسإبدمورضخالاو رفصالاو ضيبالا ماخرلاب دجتسملا ىنبف ”وللاو
 حاولأب هضرأطس و رهاو جلارئاسوت قاويلاو عي ! اللاب هناطيحوهفوقس صدفو ةنيئلارهاوجلا

 ةماظلا ىف “ضي ناكف دجسا | كلذ نم روب :أالو ىهم أت بيد ئموب ضرالا كلن هجو ىلع نك, لف جزو ريفلا

 هيف ئثلك ناو ىلاعتةنلهانب هنأمهملعأو ليئارسا ىنب رابحأ هيلا عجهنم غرفامافردبلاةليل رمقلاك

 هللالأس .و«يتوأفهمكح قفاوب كح لج وزعهللالأس سدقملات يب ىنباملدواد نبناملسن ا لسو هيلع

 اثالثدب رلأسقانلاريغلو ُقاسنلا هجر ا همأهندلو مو كهةثيطخ نمهجرخأالا هيف ةالصلاالاهزونيال

 | كز 0 رف اولاق 0 الىأ» زينل وق و 18 0 وكينأوج رانيا

 نيب ناملسل نيطايسشلا ىنب دقاملاكل .رادىلاهل جو رهاوجلا عاون ] ا م

 58 2 اروصق
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 لصولا ةز*و مايغتساللةزملاو كلذ نمهيلا بسنيايفاذك هللا ىلغرتغموهأ (اب لك“ هللا ىلع ىنرثفأ) هرخ ىف مالل ستفلاب <تازوجالو
 لاقمث(ديعبلا لالضااو با ذءلا ىف ةرخآلا, نونمؤيال نبذلا لب )هناسل ىلعهيقلي و كلذ هموب نونج (ةنجهبمأ) اهنعءانغتساتفذح

 امفورانلاباذعىف نوعقاو ثعبلابن و رفاكلا نولئاقلاءالؤه لبام_ نم ا ربموهو ئث ىف نونجلاو ءارتفالا نمت سيل ىلاعتو هناحبسم
 امهن اكلالضلا ىف مهعوقولال سر باذعلا ىف مهعوقو ل_عج نونجلا نجأ كلذو كلذ نعنولفاغمهو قملا نعلالضلا نمهيلا دوي
 ديعبلانالىزاجلادانسالا نمديعبلابلالضلا مصوو نانرتقمامهناك العجهمزاول نمباذعا| ناك اللالضلانالدحاو تقوىف نانئاك

 ءافلا نيب براقتلل ىلع ماغدالاب و(مهبفسخت أ شن نا ضرالاو ءامسلا نم مهفلخ امو مه دبأنيبامىلااورب ملفأ)هداجلا نعد عب اذا لاضلا ةفص .
 هللاىلعىرتفأهلوقلمضاعريغىفوك ءايلاب (811/) ةئالثلا( طقسنوأ ضرالا)ءابلا ىلعءافلا توصةدايزل ضعبلا هفعضو ءابلاو

 ءامسلا ىلا ورظنب لف اومعأ نملسو هيلعهللا لص دمحم سبل مهباعادر ىل هللا لاقهباسل ىلعه.قلب و كلدهمهوب نونج ىا (ةنج ناار سيح اًدر ىلاعتهللالاقهناسل ىلعه.قلي و كلذهمهوب نونج ىأ (ةن 00 | هبمأ) كلذ نمهيلابسنيايفإبذكهتلا ىلعرتفموهأ ىأ (ابذكنلا ىلع ىرتفآ) !بارتو انافراونوكتنا افسك (افسكربما عابد ٠ ص بسسس .:
 اوناكم امرحامجن او ضرالاو | .بادعلا ف) ثعبلا ىركشم ىنعي (ةرخآلابنونمؤيال نيذلا لب ) امسونم ًاربموهو ئيشنون+لاوءارتفالا
 أ ىأ (ضرالاوءامسلا نم مهفلخامو مهيدي نيبام ىلإاو رب مفأ) ايندلاف قا نعىأ (ديعبلالالضلاو

 نوردقيالمهبناتطي# ا ب نوجرخال وج. طيح قامو ىضرأن اذ تا هتيم
 امهراطقأ نماوذفني نأ ظ كا لا نوراقبا:ف_سخاكىأ (شرالا صصص مهلع رداقاناو

 امعاوجر خخ ناو | ىلعل دن ىأ (ةبآل) ضرالاو ءامسا نمنورتامفىأ (كلذ ف نا) ةكبالا باساب انلعفاكىأ (ءامسلا
 1 وكلا ند | لجوزعهلوق ©© «بلقبةللاىلا عجاربئانىأ (بينمدبعلكل) توما دعب ثعبلا ىلع انتردق
 مهبالا فخم نأ اوفاخي | توصلا نسح نم وأم ع.يجوهليقو كلما قو باتكلاوةّوبنلا ىنعي (الضفانمدواد انين ادقاو)

 مهفاخو مهمامأاور [شامأو

 افسكموياع طقسيوأ اذاهعمىىجرليقو حبساذأ هعم ىحب سلابجايانلقو ىأ (هعمىبوألابجاي) هب صخام كلذريغو
 مهرغكر تايآلا يبدو | دا عيسنلابىداناذادواد ناكسف هعم حبست نأ ررطلاانيماوىأ (سيطلاو) حاناذا ل5000
 لعفاكهبءاجاعو لارسرلا هعمسأروتفو أ للمهقحلاذادوادناكليقوهقوف نم هيلعريطلا تفكعواها دب لابجلا هتباجأ ةحاينلاب
 ةكبألا باصأو وراقي هن لمعي نيكلاكرأ عشا زيدل (ديدحلاهلان و هل طيشنيف لابجلا حبست ىلاعتةنلا
 نارظنلا (كلذفف نا) ناك ليئارسا ىن كلمامل مالا هيلعدواد نا كلذ ببس ل يق ةقرطم برضالو رانري_-غعنم ءاشيام
 ركفلاو ضرالاو ءاملا || 4لوقيفدوأد نع هلأسو هيلامدقتهفرعيالاناسناىأراذاف اركشتم سانلاىلاج رخ نأ هنداع نم
 ْ ىداةر وص ىفاكلمههللاضيقفاريخ نواوقي وهيلع نونئيفوه ل جر ىأ انهمكيلاودوادف لوقتام

 ا ةالصلا هياعدواد عارف هيفةلصخ الولوه ل_جرلا من كلا لاةفهلأ ف هنداعىلعهيلا مدقت دوا دآراساف

 ا ىلاعت هللا لاسو الذل همذتف لاق لاملا تدب نمهلايع معطي ولك ايهنالاق هللا دبعاب ىهاملاقو كلذ مالسلاو

 نمهيلعنال ديامو امهنف

 (هنال) ىلاعتهللا ةردق

 (بيئمدبعلكلإ ةلالدل | 1 0 : ٌ
 ذادل عيطمدب رولا ار عوردلا ةعنص هماعوديدحلاهلهئنا نال اف هلايعمطيوهنمت وقتيف لاملاّتبب نعهب ىنغتسياببسهل سس نأ

 قرظنلا. مواحخالستملا | معطي وابنم لك ايففالا ةعبرأب عرد لكع يدب ناك هنا ليقو تا 5 كلذ لبق تناكواهذختا نملوأهناو .ه 4 هع : 0 0 ل ع . 2 يا 9 . ءءء 7 6 ٠

 ىلع رداقهنا ىلع هللا تانآ ' 2 قصسإ| لوح 23 5 ارقفلاىل : و هلام 0 ا اكلاق سوهيلعةللا هللال رنات دلال صدقو نيكاسملاوءا ةفلا ءاهنمقدصت هلامغ
 7 علا 2: لك قبحسنت الاوطتاعساو لماوك اعورد ىأ(تاغباس لمع نأ ) هدب لمع نمالا لك أيال مالسلاهيلعدواد

 دقلو)هب رفك,ن م باقع | ف < نك ريماسم ار دق لككو ارحل ل كارت دسار راداقو ل اكرد علا ند ليف[صر راو وسل 2 ٍةيضىأ(درسلا ف ردقوإلاءرد موب لكل معي ناكل يق ضرالا

 لابجلا لج ىلءفطع(ريطلاو) مالسلا هيلع دوادلة زم حبسملا نم عمسإك اهنم عمسف احيبتاهيف قلح هللا نالابجلا يسن ىعمو

 اذاواوعاطأ ةعاطلاب ,ه ىمأ اذا نيذلاءالقعلا ةلزنعلابلا تلعج ثيح ىخالام ةماخفلا نم مظنلا !ذه ىو لابجلا ظفل ىلع فطع ريطلاو
 هذه هيف نك مريطلاو+_عملابلا بي وانال_ضفانم دواذانبت [لاقولو ىاعتهنلا ةئيشل دا نموهوالا ناويح نمامهناباراعش !وباج أ مهاعد

 هدب ىفدي دخلا نال ل يقوةةرطعبرضالو رائريغ نمءاشي فيك دب هفرصصي نوجتملا نيطلاك ان لهلءانلعجو(ديدسحلاهلانلأو) ةماخفلا .

 عيد ناكواهذختا نملوأوهو غوبسلا نم ةمانةعساواعو رد(تاغاسإ لمعان أهان سمأ أو اىأ ىنعمي نأ(لمعانأ)ت :وقلاة دش نم ىتوأالا



 نمريمشب ( ريبخلا) ضرألا وءامسلا فامزيب دب( ميكحلاوهو) نرحل انع بهذأ ىذلا هنن دما« د ءوانق دص ىذلا هلي دما مطو قب ميظعلا
 رهاوجو تابنلا نء(اهنمج رخيامو) نئفدلاو تاومالا نم (ضرالا ف ) لخ ديان ( جلباام) فن أنسسم ( ملعي) ضر ءااوءازجلا مويل هدمحب

 لازئاب (محرلاوهو) تاوعدلاوةكئالملانماهباادعصي (اهيف ج رعيامو) تاكربلا عاون أ وراطمالا نم ( ءامسلا نملزغياموإ) نداعملا
 لق)ةعاسلاءىجلر اكن او ثعبلل فن (ةعاسلاانيتأنال) ثعبااوركتم ىأ( اورفك نبذلا لاقو) هيلعنؤ تحيا( روفغلا)هيلانوجاتحام

 وهودي د شتلاوديكوتلا ف ةباغلاوهامادك ٌومهءاحيا ديعأ م( كنيتأتل ىف روا)اهئايتاالا مالا سبل ىنعم ىلع ىلبب ىننلادعبام بجو( ىلب
 ةوقب نذؤت هب مسقملا لاحةمظعن ال (بيغا|ملاع) هلوقب فصولا نمدب مسقملا عبت أدع ىمسقلا ديكر وتلا دمأ لجو زعهللاب نيعلا,ديكوتلا

 يا وىوفأةداهشلا تناك ةلزنم عف رأهب دهشتسملان اك املكو ىمالا ىبعداهثتسالا ةلزنم هنالهتماقتساو هنابثةدشب وهيلعمسقملالاح

 قح ا وىلوأ ب غلا /ءىلا عجريامب فصولا ناك ةيفخلا ىناهلخدأو بويغلاريهاشم نمةعاساا مايق ناك امو سرأوتبثأهياع دهشنسملاو

 بزعي وبزعي ب زعلاقي ىلع ىازلارسكبو (هنع ب زعيال) ةغلابملا ىلع ىلعوةزج بيغلا مالعبيغلا ماعوه ىأ ىئاشو قدم بيغلا|لاع
 (ريك أ الو)ةرذلاقثم نم( كلذ نمرغصأ الو ضرالاىفالوتاومسلاف) (615) ةلغ رغصأر ادقم (ةرذلاقثم) دعب وباغاذ
 ملعي)ن روك امو ناك ام لكبىأ( ريبخلا) نب رادلار ومأ كح أىذلاىأ( ميكحلاوهو) سفنلان ومهل اك باتكىفالا)ةرذلاقثم نم
 . ١ 5 : ظوفحما م وللا ىفالا (نيبم

 ا 3 اك ا نويعلاو ر>كلاوتاينلا نمىا (اهمجرخامو) تاومالاوزونكلاورطملا نمىأ (ضرالا ىف ليام وف حول ) م
 ةكنئالملاو تاكربلا عاون او دربلاو لثلاورطملا نمىأ (ءامسلا نملزغيامو) اوثعباذاتاومالاو نداعملاو - ش 3 0 -

 00 . . 2 ١ هج اس . 1 . _

 ءادآق نيطرفملاىأ (روفغلا محرلاوهو)دابعلالامعأوةكناللا نمءامسلا ف ىأ (اهيفجرعيأمد) || يي نك ىنعالا نوكبو
 ثعبلااوركن امهناهانعم (ةعاسلاانيتاتالاورفك نيذلالاقو) ىلا «:هلوق ف همعنر كش نم مهياعبجوام 1 ا

 ةعاسلا ىنعي ( ىتنينأتل ىف روىلب لق )ةب رخسلاووهللا ليبس ىلعةعاسلا مايق نم هودعواماٌؤطيتسا ليقو 5 ا

 اهناوةعاسلا مايقتقومماع فج ردنا كلذ كناكاذاوتايفنملا نمئش هءاعتوغبالىأ (بيغلالاع) || نوعا 0
 ن.«ٌرغصأ الو ضرالا ىفالوتاومسلا ف)ةرذ نزو ىأ (ةرذلاقثم) هنع بيغيالىأ ( هنعبزعبالإ ةين 0 3 0
 اوامعواونمآن يذلا ىزجيلإ) ظوفحلا والاف ىأ (نيبمباةكىالاّرك أالو) ةرذلا نمىأ (كلذ 0 ص 1

 اة --. 2 ت0 ع . *رم4مق

 لاطباىفىآ (اننايافاوعس نيذلاو) ةنجلا ىنعي (ميرك قزرو) مهب ون ذل ىأ(ةرفغم مط كئلو ا تاحلاصلا 2 وق ( 0
 .٠ 5 هدم 6 0 د ل ا هك 00 را فررو] لاح

 ْ تال ورايق( ميلا زجر نمباذع خكتاوأ)ا نونو بنا نوبسحيىأ (نيزجسم) انتلدا ماس

 ظ ىلص ىننلا باح ا مه ليقو هباحأو مالس نب هللا دبع تاتكلا لهأ ىنمؤم ىنعي (رلعلا انوا نيدلاىريو) :دتأتاب قلعت _-_

 ىنعي(ىدهي و)هللادنعنمهنا ىنعي(ٌقاوه) نارقلاىنعي (كب رنمكيلالزن !ىذلا) مسوهي قاوعس نيذلاو) هاليلمت :ءي(ىدهم والهنا دنع :رمهنا ىنعي( قطاوهإ نآرقلا نعي (كب رءرمكيلالزنأىذلا) لسوهيلعهللا ماو
 | || تعبلا ني ركنا ىعي (اورفكنبذلالاقو) مالسالانيدكاىأ (ديجلازب زعلا طارصلا) نآرقلا أأ < 2 .٠٠١

 هلا لصادمم نونعي (متبني لج رىلع) لدن لهضعبل مهضعب لاق ىأ (ملدنله) هنم نابجكتللا : : 500 < 0 نارقلادرىفاو دهاج (اننايآ
 عيطفت لكمتءطق ىأ (قرزم لكم نماذا) ك<ناىهو بيجاعالانمةب وع <تدحيمانعمإسوهيلع أ 0 5067 10 زا او والا ولا 7. || نيقياسم (نيزجاعم)

 00 ل ا تل ا ور واو ىع نيزهجم ايادي دباقلخ نؤشنتو نوثبتكنالوقيىأ (ديدج قلخ لكنا ارت عرصو قي رقت لكمقرفو || ينل
 نا ىكم ميلأعفرب ( ميل زجر نمبا ذعمط كئلوأ) زجتلا ىلاهنلا نييسانو أ اهلمأت واه ءابنا نعسانلا نيطبشمىأ

 باتكلا لهأ ءاماعوأ هتمأ نم مهماقعأأطإ نمو لسو هيلعهتلا ىبصهنلالوسر بام أى نعي (معلااونوأنيذلا) معي وىأف انئتسالاب عفرلا
 لصفوهو قدصلاىأ(قحلاوه) نآرقلا ىنعي( كب رنم كيلا لزن أ ىذلا) ى ريل لوالا لوعفملاو هباححصأو مالس نبةثلا دبعك اوماسأ نبذلا

 (ىدهي و )ناقيالا ىف هيلع دازيالاملع ىلا هنأ عا اء ىج دنع لعلاولوأ اعيلو ىزجتيل ىلع فوانعم بصنلا عضوم ف وأن ان لوعفم قحلاو
 (لجر ىلع مكلدنله) ضعبل مهضعب شي رقلاقو(اورفكن يذلا لاقو) هنها ني دوهو (ديجلازب زعلا طارسص ىلا) كيلا لزن أ ىذلاوأهتلا
 بابو هيماب وهبالهاجت مهدنعاعتاشثعبلابهؤابنا ناكو شي رق اماعا روهشم ناكدنا عمهوركنا ناو لس وهيلعهنلا ىبصأ دم نونعي
  نوثعبتكن !بيجاعالانمةب وعابتدحيىأ (ديدج قاخ فكنا قزم لكمنقزماذاكتبفي) اهرحسملاو ةغالبلا ىف لهاجتلا
 - قيزقلاىنم ردصم قزمملافقي رقتلك م فرفيىأ قزم لكءالبلا ع داسجأ قزم وابارتوانافراونوكست نا دعب ا دي دجاقلخ نوئشفنو
 ٠ ليلقوهف لقك ديدجوهفدج لوقت نيب رصبلا دنع لعاف نعمل يعف ديدجلاونوثعبن ىأ ديدج قلخ ىف كن !هيلعيلداماذا ىف لماعلاو

١ 

 ظ عضومف(ىربد) ؤجراةفصرج اب مهريغو باذعلاءوسؤجرلا ةداتق لاق باذعلا “يس نم ميلأ ب اذعىأ ب اذعا فص بوقعب و صفحو
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 ببردانلاريط انه بي لعتلا نال ليلعنلل ( ثاكرشملاو نيكرمشلاو باقم لاو نيقفانلا هللا بلعبلا) ىف ماللاو ج وعلا ىوسأ لاف بهذ نبأ
 مفرلابهللابوتي و شمحالا أرقو (تانمؤلاو )8١8( نينمؤلا ىلءهللابوتب و)الوهج ىلع فقتالف ب.دأتالهتب رض كلوق ىف

 ىأال اوهجهب رىهءنيحامواظ ليقوةنامالا نمل محتاموهب ريمابالوهج هسفنلام واظ ناك هنا سابع نبا

 اهنامضب في لواهنمضو اهم في ملم ةنامالا لج ثيحالوهجامواظ ل يقو :ةنامالا كرت ىف باقعلاام ىردبال

 نم او ئث لكى لعلابجلاو ضرالاو تاومسلا نما ىلاءنهللا ناوهو رن ألاوقأ ةبآلاريسفت ىف ليقو
 نأ نيبافهلوقو هل نقلخالل ةعاطلاو ع وضحا ىه ماظعلا مارجالا ن- ىفةنامالاف ئثىلع هدالوأو مدآ

 ضئارفلابمايقلاو ةغاطلا نمرك ذام ىهف مدآىن ق>ىفةنامالاامأو اهيف نحيلوةنامالا نيدأى أ اهنامحب

 قفانملاورفاكلاوهناسنالالاقهنا نسملا نع يحلوقلا اذهىلعو اهيفناخ ىأن اسنالااهلجو هلوقو

 لوالاوهو فاس! !لوقوهلؤالالوقااواهيفاناخو ةنامالاالج
 تياردق ناثيدح ملسو هيلعةللا ىبصهنلال اوسرانث د لاق ناءلا نب ةفيذح نع(ق) ةنامالا ف (لصفإلم

 نآرقلا نماوماعف نآرقلالزن مث لاجرلا ب واقر ذج ف تزن ةنامالا ناانثدح رخآلارظتت أ انا وامه دحأ
 لثماهرث ال ظيف هبلق نمةنامالا ضبقتف ةمونلا لجرلا ماني لاقف ةنامالا عفر نعانث دح من ةنسلا نماوماعو

 طفنف كاجر ىلع هتجرحدر مك ل جلا لئماهرثأ ل ظيف هبلق نم ةنامالا ضبفتتف ةمونلا لجرلا ماني مت كولا
 ىد ؤيدح داكن الز وعيا نئانلا حيصيكوإ- رىلءاه> رشا للا اريتنمهارتف

 لاقثمهبلق ىفاموهإةعأامهفرظ امه دلج أ امل جر اللاتي ىتحانيم ا )جر نالف ىن ىف نالاقي.ىت> ةنامالا

 ناكنألو هنيد ىلعهن دريلاما سم ناكنأل تعياب كد. أ ىلابأامو نامز ىلع أد قلو نايا نمل در نمةبح
 ىةنامالاتلزئهلوق انالفوانالفالا نم عيابالتنك اف مويلاامأو هيعاّس ىلع هندرباابدوهي وأاينارصصن
 رثأ نمدلحلا ظاغل جاو هنواريغ نم عيشلا فةطقنلاكريسلار ثالا تكولاوهلد أ ءيشلارذج لاجرلا بوافر ذج

 ىنأ نع (خ ) ئئهيف سيلو خفتنملاربتنماو ثيدحلاهرسف دقو داما فتاطقنلاوهامنا ل بقو لمعلا
 7 ىنارعاءاخ موقلا ث د حب ساجم ىف ل سو هيلع هللا ب هللا لوسرا هيب لاق ةرب ره

 عمسي مل مهضعب لاقو لاقامع هركفلاقامعمس موقلا ضعب لاقف ث حي سوءهيلعةللا بص ةللا لور
 0 ارظتتافةنامالاتعيضاذ لاق هنلالوسرابان ًااهلاق ةعاسلا نع لئاسلا نإ ألاقهثي دح ىضقاذا

 هيلعةللا لص ىنلا لاقلاقهنعو ةعاسلار ظنت اف هلهأري غىلا مالا دسو اذا لاق هللا لوسراياهتعاضا فيك

 بي رغ نسح ثيدحلاقو ىذمرتلاودوادوب اهجرنسأ . كناخ ىم نالو كنَمَت انما ةنامالا أ لسو
 دهعلا اوضقنوةنامالا اوناخامب ىأ(تاكرسشملاو نيكرسشملاو تاقفانملاو نيقفانملاةنلا ب ذعيل) ىلاعت لوقف
 ةنامالا انضر عليقو ةنامالا نماودأامب مهجريو مهيدهمىأ (تانمؤملاو نينمواىلعهللابوتي.و)
 ةجرلاهيلعدوعي ىأهيلع بوترف نمؤملاناميارهظي و هللاامهمذعيف كرشملا كرشو قفانملا قافنرهظيل

 هباتكرارسأ و هدارع معأ لاو (اهحرار ,وفغهّنلا ناكو ) تاعاطلا ضعب ىربصقت هنم لصح نا ةرفغملاو
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 افرح رش ءانثاو امسجوفلأو م ةماكنونالثو ثالئوُةن اقاموةبانوسجو عب راع

 (ميحرلا نحرلاهنلا مسلم
 نابقيق+اوبفهللا نم ةمعن لكن اهانعم (ض رالاىفام وتاومسلا امال ىذلاهلندجلا) لجو نا وق ْه

 ىئ ؟ضرالا امو تاومسلا ىفامهلىذلالاقؤ هكلم صو هنلدجلا لاق ال واهلجأ نم هيلع ىش ودم

 مين ىلع دومحملا هناامكف هنماهلكن ب رادلا ف ف عنلا نالايندلا فهلوهاكىأ(ةزحآلا فدملاهلو) .اقلخواكلم
 دجلاو حيبستلانومهليدر واك ةنجلا لهأ دج وهةرآلا ف دجلا ل يقو ة ةرخآلا من ىلعد ومحلا وهفايندلا
 لع دج وج و و 7 2 و ع سس

 رجالا نماولاناياذذلتو ميعنلابارورسةنجلا لهأ دمحامناو فيلكتتلا

 ىلعةرصافةلعلا لعجيل
 ”ىدتس ول ماحلال  هف

 ةروهشلاىنعموهللاب ون و

 ةنامالا لماحهتلا بذعيل
 م نمهريغ ىلع بوني و
 ىلع ئاذا هنال اهلم_<

 باذع نماعون ناك اولا
 اهلج ىأ ةبقاعللو ا رداغلا

 ىلامالال اف ناسنالا

 لوبقو ءايقشالا بيذعت

 هللاناكد) ءادعسلاةب ون

 (اهحر) نيبئاتلل(اروفغ
 قفولاةللاو نينمّؤوملاهدابعب

 باوصلل
 ىهو ةيكمأبس ةروسإلا
 (ةبآن وسو عب رأ
 د( ميحرلا نجرلا هللا مس

 لع رجانا(دجلا)

 هسفن هب دج ا وهفدوهعملا

 ىلعىرجأناو دوم
 لكل هلف قارغتسالا
 (هلل) قاقحتسالا دماحلا

 قلاخهنال كيلقلا مالب
 ناكفال صأدجلا قطان
 ديمحتلادجلا كلام هكلع

 تاومسلا ىفامهاىذلا) اله

 نإباقيقح ناكف ار-هقو

 دجلاهلو )ار هجوارسدمحب
 ايندلا فهل وهاك(: .رخآلا ف

 نم نإ رادلا ف ملاذا

 انهدجلا نأريغ ىلوملا
 راد ايندلانأل بجاو

 مدسعلال م و فيلكت

 نزاللا خسن ضعبباذك نوثالثو ثالثوهلوق *
 ها ريبحلا ميلعلا دنع كلذ نم باوصاا عون ونامثو ثالثبيطخلا فو ثالث نودي اهضعب ىف



 اهحمبىأ(مب ونذ5لرفغيو) لمعلا اصل فوي وأ كناءاط لبقي (مكلامعأ كل حلسي) هلوق مالا باوج ن الادب دس ىلع
 نمواييلعةباثالاو ؟تانسح لبقت نمةبلطلا ةباغوهامك اطعأ كلذ ملعف نا مناف كلو قدي دستو كتنسلأ ظفح ىففنلا اوبقار ىنعملاو
 ءاقتاب مالا ىلعم ذهو لسو هيلعهنلا ىلصهتننا لوسر ىذْؤبام ىبنلا ىلع كلت تينب اهلبق ىتلل ةررةمقبآلاهذهراهريفكتو مكن ايسةرفغم
 غيلبلا دعولا مالا عابناو مالسلا هيلع ىسومةصق نم ديعولا نمضتيام ىهنلا عابنا عم سمالاو ىهنلا مسهبلع ف دارتيل نا سأل ظفح ىف هللا
 اءا)هلوقهعبنأ(اميظعازوفزاف دقفملوسروةنلا مطي نمو هلوقب ميظعلازوفلا ةعاطلاب قاعامل وهكرتىلاىعادلاو ىذالا نعفراصلا ىوقيف

 )8١8( ضرالاوتاومسلا ىلعةنامالا انضرع

 || ةوسرولاعطنمو ميتة كلرتيو) متانسس يفتي سابعنبالق (يلام كل حاسإ)
 الىأاط لمتحو هنامؤلل

 ىتحاهحاص ىلا اهمدؤي

 ةنامالا ذاهتمذ نع لوز

 نمتؤسلل ةبك اراهناك
 اذطو اهلماحوهواهلع

 كونوب دلاهتكر لاقي

 قبتملاهادأ اذاف قح هلع

 ماظعلا مارجالا نه نا ىنعي

 اموهو اهلثم دابق |هللا

 تاداجلا نم ىأتب
 ىتلاةعاطلا هل تعاطأو

 ىلع نم ثيحاهب قيلف
 اداحا هيداراو هتششم

 ىلعةبوسنو اني وكتو
 لاكشأوةفلتخت آيه
 ىوتسا م لافاك ةعونتم

 لاقف ناخ دىهوءامسلا ىلا

 وأ اعوطايتتا ضراللواهط
 نيعئاطاشن أ انلاق اهرك

 رمقلاو سمان أربخأو

 ضرالاوتاوم لا ىلعةنامالاانضرعانا) لجوزعهلوف ميظعلاريخإب رفظ ىأ (اهظعازوفزافدقف

 ىلع اهضرع هدامعىلعةللاهضرف ىتلاضئارفلاو ةعاطلا ةنامالابدارأ سابع نب |لاقةبالا (لابجلاو

 ءادأةنامالادوعسم نبا لاقو مهبذعاهوعيض ناو مهانأاهودأ اذا مهنأ ىلع لابجلاو ضرالا اوتاومسلا

 نازيملاولاكم لا فلدعلاو نبدلاءاضقو ثي - 15 لاو رموصو ةاكزلاءاتياوتاولصلا

 نم ىئخنامو ةبانجلا لسغو موصلا ىهليقو هنعاوهنوهباو ىمأأم عيجج ليقو عئادولا هلك ذه نمدشأو

 1 ا ا ورم نبهللا دبع لاقو ءارشلا

 نبا نعي اورفوهلةنامأال نمل ناب االو ةنامأ ل جرل او ةنامأ ديلاو ةنامأ نيعلاو ةنامأ نذالاو ةنام |جرفلاف

 0 قال يفق طاسالواس .ؤم شغيال نأ نمؤم لكىلع قف دوهعلابءافولاو سانلا تانامأ ىه سابع

 ' نيعباتلا نمةعاج لوقا ذهو لابجلاو ضرالاو تاومسلا نايعأ ىلعةنامألا »ذه ىلاعتهنلا ضر عفريك الو
 نتيصعناو نقي زوج نتنسحأ نالاقاهيفامو نلقاهيفاب ةنامالا هذه نلمحنأ نطلاقف فالارثك أو

 هنلا نب دلامظعتو ةيشخوافوخ كلذ ناقواباةعالواباوث دب رذال ك ىمال تار خسم نحن برايال نلف نقبقوع
 نم نعنت ل نهمزلأولوأمازلاالاريبخت نهيلع ضرعلا ناكوه سمال ةفلاخمالو ةيصعمالاهباومو يال نأ ىلاعت
 نييف ىلاءتةلنلا بكر معلا هأض عب لاقل دجاس» ىمال ةعيطم لجو ,زع هلل ةعضاخاهلكت ا دال او اهلج ظ

 ىلع ضرعلا نمدارملاليقو نيجأانبجأو باطخلا نلقع ىتحةنامالا نهياع ضرع نيح مهفلاو لقعلا

 ءاماعلالوةوهو حصأ ل والا لوقلاواهنايعأ ن ودتكتال لا نماهلهأ ىلع ضرعلاوه ضرالاوتاومسلا
 (ناسنالااهلجو) باقعلا نهقحليفاهن:دؤيالنأةنامالا نم نفخ ىأ (اهْنم نقفشأ ًادابنامحبنأنيباف)

 اهنخكت نأ ل هفاهقطتٍرفلابجلاو ضرالاو تاو سلا ىلعةنامالا تضر عفا مدآل ل جوز عقلا لاق دا ىنعي

 قتاعو ىذأ نيب لاقف مدآ تفوت اواو زوجتنسح أ نالاقاهبفامو برايلاةاهيفام

 هنايجهيلعخ ا 0 ثخاذافاباهعع كرصبل ليديا اين سم

 فتك ام نا ليقو رصعلاور هظلا نيب امرادقمالاة نجلا نم جرخ نأ 00

 نأءدشأوهاوقو مارجالا نمىل اعتهننا قلخام مظع ىلع ضرف رفةن :أهإ_ م لفن وهمظع 0 غلب هلج ناسنالا

 0 هتوق فعضوهفعض ىلع ناسنالا ءلجوهنم قفشأو هلج ىنأف هب لقتسي 0

 نا

 7 ىنعماذهو ودير 0
 1 نأىبأواهيف ناخ ىأ (ناسنالااهلج و)اهيذ ةنايحلا نم نفخو (اهعم نقفشأو)اهند ,ؤبالناواوف ةنايما نيبأىأ (اهنامحي نأ نيباف) هلوق“
 الج قفانملاورفاكلا جاجزلا لاقاهؤاد وهو هنم هنكمت عمم دعسيإمهناطخال (الوهج)ةنامالاءدالاكراهنوكسل (امواظ ناكدنا) اهمدؤيال

 : ةيايملتع نم لي ناسنالامغتك امناةبآلاىنعمليقو الوهجامواظ ناكلاقيالف نإنمؤملاوءايبنالا نم عاطأ نمواعيطيولواناخ ىأ ةنامالا
 - متةلامالا لج ثيح الوهجامولظ ناكهناهفعض ىلع ناسنالا اجو هئم قفشأو هل ج ىنافهاوفأو مارجالا نمهنلا قلخام مظعأ ىلع ضرع
 5 ميتال قل طوق لاذ نم مهيلاسأىعلانآرقا جام و برعلا نال فريك م لكلا نما ذهوحنواهيفهنامضب نان ماهنمضر اهب م



 هشة

 هت 5: دة: متينسييسين ةنينتحتحعستمع

 نمناسنالا ىلع عضومم .رك اهجولا نالهوجولا تصصخو تاغاذاردقلا فرودنةعضبلا ىرتكتاهجلا فف رصت( راذلايف مههوجو

 مهعفنال نيساونمتف باذعلاا ذه نم صلختتنف (الوس رلاانعطأ رهتلاانعط ًااننيلاب) لاح( ن ولوقي)ةل+ا نعةرابعهجولا نوكي وأهدسج

 بوقعي ولهسوىاشانتاداسديس عج(انتداسانعطأاناانب راولاقو) ىنعلا

 نمةع.سوأةتسابدنر خاب ناةللاوةري رهوب ألاقاب رضرلاب قفطفهب وثذ>افلاقهيلارظن ىتحر خلا ماقف
 0 ىراخببللو لسمو ىراخ, لإ هجرخأر اى هوم برص

 موبناك اللاقدوعسم ن هللا دبع نع © نوراق كالهأو كلذ نم ىسوم ارب وةللااهمصعف الماس أر

 ىطعأو لبالا نمةام سباحن ع رقالا ىطعاف ةمسفلا ىفاسان لسو هيلع للا ىبص هللا لوسررت [نينح

 ( كلن - (نزاغ) - "6 )

ةرفكلاءاسؤردارملاو عا عج )وه لل
 نبذلا

 اناضاف) 20 مطو 5 7 0 0 راى ا راولافو) ايندلا لقا وساع | استار اش ادرخ) لمدرب أر يقترف, وجب

 0 سب ا لا سس
 ىفلالاة داب زوهايا هلضأو 0 0 1 : و 0 / 1 0 0 ا
 0 . | ناكليقو ةوعدلاناحتشمناكليقو هاطعألا ايش هللا لأيالهتلا دنعايظح ناكسابع نب الاقر دقو فخ ترس كلل (يجرتا ننكر زيت ايار

 قاوقك ىآلا لصاوف ونب تناك لاق لسوهيلعهللا لص هللالوسر نأ ةرب رهوبأ ىورف ىسو»هن ىذوأ امفاوفلتخاو الوبقمابب#

 فقولااهديافو رعشلا أ اهةتاواولاققهدحو لستغي مالسلا هيلع ىسوم ناكو ضعب ةأوسىلا مهضعب رظن.ةارعنولستغي ليئارسا
 مالكلا نا ىلع ةلالدلاو حم لاقهب وثب رخل ارفف رح ىلعي ون عضوف لسةغية ىم بهذ ف لاقردآهن أ الاانعم لسنغي نأ ى سوم عنمب

 ,دسبامنات عطفتادق أ ساب نم ىسومامتااواولاقف ىمومةأوسىلا ليئارساونب ترظن ىتحر تخ ىبوُثر تح ىب ون لوقبهرئابىموم
 مسمن 1 ان , ر)فنأ ا

 (باذعلا نم نيفعض

 مونعلاو) لالضالاو لالضلل || !ذهرتتسيااماولاقف ليئارسا ىنب نمهاذ آن مهاذ افهنم ءايحتشساه دسج نم ئش ىريالاريتساييحالجر.
 مصاععابلاب ( ارييك انعل || هدحو اموبالفن ىسوملاولاقا هرب, نأدارأ هللا ناوةفآ اماوةردأاماو صر باماهدل< بيع نءالارتسلا

 0 لديل اسلامومذغاظديوشبادعرجلا ناواختم الدراما رت خر تانيظ لدتا رخل ل

 ءاثلاهريغو همظعأو || نسحألناب رعهوأرو ليئارسا ىنب نم الم ىلا ىهتتا ىتحرجخ ىب وثر ج ىف وث لوقب لعجو را بلطو
 ئئاعللا داد_ءال اريثكست | نم ايدنلر ابن |هتلاوفداصعباب رضرلاب قطو 'هسلفهب ون ذ>افرخلا ماقو نولوقب ا هأرب وهللا قاخام
 بني زودب زنأش فلزئو || هتلاهأربف ىسومودن يذلاك اونوكنالاونمآن .ذلااهمأايىلاهتهلوق كل ذفاةوأاعب رأوأ ان الث برضاارثأ

 ضعدةلاؤ نم هيف عمسأمو عدئىأ ارح ىف وثهلوقو ع رسأ ى أح مؤهل أوقو اهي ةخفنل ةيصخلا مظع5 :ردالااهبج و هللا دنع ناكو اولاقامم

 اونمآن يذلااهيأي) سانلا || رتأدلصأوحصالاوهولادلاونونلاحتفب وهابدنهلوقو را برضيل هج ىأ قفطوهلوقرجحاب ىفوث
 ىمسومو د( نبذ لاكاونوكنال| | ةبالاىنعم ىف ليقولادلا نوكسباب دن نواوةي نون دحن اور حابب رضلاهب هبشف دلجلا نع عفت ريانا

 0 (اولافاممةنل ءاريشن ىلع هباو يم ىتحةكُذ الما ىلاعتهنلا مف هإ ةق هنأ ىموم ىلعا و عدا هينلا ىف نوره تاما هدانا م هاذأنا

 1 1و رداع ىلعاه_-سفنب ىسوم ف ذقتلابغب رجأتسان وراق نال يقو اولاقانم هللاهأ أريف هلقي لهن اوفر عف قنات

 نسعةءاربلا دارملاف ناك

 وهوءادؤمولوقلان ومضم

 قادر اوتيل رمالا ميزه اةناولسج رالاهف دم تف رب اوبرعلا فارششأ نونا ىطعأو مادا نشل
 كوع دلل هن 0 هال لس رييلعتسا لفت اوسرن ل تاو هللاهجواهمد رآام وابي لدغاب هتك

 نوياقاحدارأىلاةسموملا || ف ىسومتنلامحريلاقمتهلوسروهتلال عيإلاذ|لد هي نخ لاقت فرصتاك ناك ىتس نهج وراعشلالا ١
 مهماهتاو أ اهنفنب قذف لع نيبنلاهأي) ىلاءتهلوق ُه ميدالاهب غبصب رجحأ غبص داصلا اريسكب فرصلاربصفا ذه نك ابىذوأ

 لما نور خ غقملل هللاالاهلااللوقوهليقو اقدص ليقوال دعليقواباوص سابع نبالاق (ادي دسالوقاولوقوهللا اونا اونم

 ناك امهلوقب مالسلاهيلعانيبن أرب اكمال لا هيلع ىسومءاربب مهربخ اف ىلاعت

 نيدلااج أاي) اهبجو هنا دبع ناكو شمالاو دوعسم نا ًارقوةوعدلا باجتسم ةلزئموهاجاذ (اهجوهللا دنعناكو) ؟لاجر ْنمدح اب "ا

 نمهيفاوذاخامج موبهندارملاولدعاابلوقلاو قملا ىلإ دصقلاداد .لاو قحلا ىلا ادصاقوأاباوصواقدص ( دي دسالوقاولوقوةللا اوقتا اونمآ

 فقئالوريخ لك سر لوقلا دا دسو ناسللا ظفح نال باب لكى مطوقاو دداسإ نأ ىلع ثعبلاولوقلا ىف لدعو دصةربغ نم بذي زاثيدح



 نأو بيالجلا نم نطام ضعبب نيباجتي نأ دارملاوأ ةمالا نمزيفتىتح عنقنت اههجو ىلعهإضفو اهبابلج ضعب حرث ىأ ضيعبتلا نمو
 هيلهاجلاىف ع نهاريجه ىلعمالسالا لأى ءاسنلا نا كلذواهتب فاد عاصف ناباباجاطو ةمالاكر امو عردىفةل ذبتمةًأرملا نوكستال

 ناطيغلاو ليخنلا ىف نهئاوحءاضقا ل للاب نجر خاذا نوضر عتب نايتفلا ناكوةمالاوةرهانيب لضفالراجو عرد فت ارملازربن تالذبتم

 نييف عمطيالف هوج ولاو سؤرلارت_سوف>الملا سلب ءامالا ىز نع نوم زب نفلاخحن أن يمافةمالانابسحل ةرحالاوضرعنامي روءامإلا
 نم نهنمفلسامل (اروفغهللا ناكو) نط ضر عتب الف نف رعب ناب ردجأ و ىو أىأ (نيذؤيالف نفرعي نأ ىدأ كلذ) هلوق كلذو عماط

 00 هوروجل ( ضم مهب واقىفنذلاون 0 ميال ادا وداع (ابحر)اطيرفشلا

 0 ال تار ل عر ص وع هءرشأاذااذه فر أ لاق ؛نينمؤللبواق كذب نورسكي تيكر تيك مهلعوبو

 ىلع فطعوهرقةندلا ف (اهيف كنور واجبالم) مهيلع كنا _ناوأملاتفب كنرمأتلا (0177) .(مهبشنب رغنل) زازا ىهوةنفجرل
 : 0 ل  نازوج هبال كنرغنل
 نهم أ لعيلة دح اوانيعالا بدي الجلاب نههوجوو نهسؤر نيطغي نأ نينمؤماءاسن سم !سابع نب !لاقدربغو 0 مسقلا 000

 ىأ (امحراروفغهللاناكو) نط ضرعنيالىأ (نيذؤيالف نفرعين أى د أكلذ) ى اعتهلوقوهورئارح 00

 رثارحلابنيوبشنت أ عاكلإيلاقو ةردلاباهالعف ةبقنتمةب راج ب اطخلا نب رهعل ت يم سن لاق نهنمفلسامل الملا: كم كا

 سيسخاي كلوق لثم لقعلا ليلقلاو لماخاوةمالاو دبعلا لثمهب رقحتسي نللاقتةلك عاكل عانقلاىفلأ |[ ” < ٠ هر 2
 ةانزلامهو روف ىأ (ض يم مهبواقىف نيذلاو) مهقافن نعىأ (نوقفانملاهتنيلنأل) ىلاعتهلوق هو تا 3 نش 3 5 1 . 36 . .٠
 كيش رخاذاا 1 و 0000 11 يرو جحا

 فوطعملا لاح نع هلاح

 كنئمل نو مهبك نش رحنل ىأ (مهب كني رغنل) رابخالاوثفتواون نقلا فةشحافا عيشتن نوبح 2 34 9

 ليقوامءاوجر + ىتح ىأ اليلقالاةنب ملا ف كنونك اسيالىأ (اليلقالااهيف كنورواجتالم) مهيلع

 وأ اودجو ىأ (اوفقئاغيأ) نيدورطمىأ (نينوءلمإ) ةنبدملامهنم ىلحتو مهاتفت ىتح مهيلع كنطاسنل

 اولخنبذلا ف) هللا ةنسك ىأ (هللا ةنبس) هب ىمالا ىلعاذهمويف كلا ىأ (اليتقتاواةقواوذخأ 0 اوكردأ : 1

 (اليدبنةنلا ةنسل دجت ناوإ) اوفقث ثيحاولنقب نأ ءالؤه لعفام لثماواعف نيذلاو نيةفانملاف ىأ (لبق نم || < نوفجرملاو مهروخ
 سو هيلعهنلا ىلصةنلالوسر نوائثسياوناكن يكر شما نا ليق (ةعاسلا نعسانلا كلمسي) لجوزعهلوق ف رسارابع او 0
 ىمعىلاعتهنلا نالاناحّتماةعاسلا نعهنولأسيدوهباا ناكوءزطا لبس ىلع الاجمتساةعاسلا مايق تقو نع 0

 | |١ هقادتعاهةلعانع ا لف) هاوقب مين أ سو ءيلعمتلا سميد: ىلامتةنامافةاروتلا ىفاهتفو لع مهباع مث 0

 ىتموةعاسلا يىمأ كماعي عيش ىأ ىأ (كيردبامو) الرا عا معرس راتسادقىلاعتهلنانا 0 55 ا

 تاكساو نيله سمالدي دهنهيفو عوقولاةبب رفاهنا ىأ (ابي رقنوكت ةعاسلالعا) اهمايق نوكحي انامزالااهنف ك ركن
 || بلقتمواريضن الوايلو نود الا دب ااهيؤ نيدلاخاريعس مط دعأو نب رفاكلا نعلهننانا) نينحتملل 0-5 اليلق

 مههوجو كنور واجيال ىأ لاح اوأ متشلا ىلع بصن (نينوعلم) زامخالسس ىلع شي رحتااوهوءارغا كلذ ىمسف

 .(اوفقتاغأ) اهبفايف لعبا طرسشلا ف ورح دعب امنالاو ذخأ نع بصتنيالو سماك اعملامخلاو فرظلا ىلع لخ دءانئتسالاف نينوعلمالا

  نأءايبنالا نوقفاني نيذلا فهنلا وس ىأ دك مر د- صم عضوم ىف (هّللا ةنسإ) ريثكتلا ىلعل ديدي دشنلاو (اليت ةناولتقواو نخأ) او دجو

 مالا ىف ادحاو ىرجتاهم رحيلب هتتسهننا لدبي الىأ ( الي دبتهنلا ةنسل دحت ناو لبق نم) اوضم (اولخ نيذلاف) اودجوامغأ اولتقي

 ءزطا ليبس ىلع الاه ساةعاسلا مايق تقو نع لسوهيلعهنلا ىلصهنلالوسرن ولأسب نوكرسشملا ناك (ةعاسلا نعسانلا كلئسي)
 نابهلوسر مافباتك لك فوةاووتلاىفاهتفو ىمع ىلاعت هللا نالاناحّماهنولأس دوهبلاو

 1 :اهلوسرل نيب مهب هتلارثأ سا دق لعهنإبمهييج

 (ابي رقنوكنةعاسلا لعل كي ردياموهنلادنءاهماعامن !لق) هلوقب نينحتممللاتاكساو نيلككّ ملل ادب دهت عوفولا ةبي رق
 ب ذمدرباذه (اذب أ اهيف نيدلاخ)داقتالاة دم دشاران (اريعس مه دعأو نب رفاكلا نعلهننانا) نامزلا ىنعم فةعاسلانالوأ ابي رق

 اوهتي / نأل كلوفق

 هتنيل نأل ىنعملاو السيلق
 مونتدا دصع نعنوقفانملا

 نع ةقسفلاو مهديكو



)611( 
 ةدحاو ةالص ىلع ىلص نملاق ملسوهيلعهللا ىلص هللا لوسر نأ سن أ نع ارسشع اهب هيلع هللا ىلص ةدحاو
 ىبأ نعهلو ىذمرتلاه جرن أت اجردرسشعهلتعفرو ت" ايطخر مشع هنع تطحو ارش ءاهب هيلع للا ىلص

 لاق كهجو فرشبلا ىرثاانا تلقف ههجو ىف رشبلاو موب تاذءاج ملسوءهياعهللا ىلصةتلا لوسر نأ ةحلط
 35 مسيالوارشع هيلعتيلصالا دحأ كيلع ىلصيال هنأ كيضرباملوقي كب رنادمتابلاقف كلما ىنانأ
 ناحايسةكئالمهلل نا لسو هياعهللا ىلصهننال وسر لاق لاق دوعسم نبا نعهلوأ ارشعهيلعتساسالادحا
 سانلاىوأن الاقرسو يلع نا ىلسةنلالوسر نأ دوعس .منبا نع « مالسلا ىتمأ نع قوغلبي ضرالا ىف

 بلاطفأ !نب ىلع نعهلو بد رغ نسح ثيد>لافو ىذمرتلاهجرخ ًاةالص ىلع هرثك أ !ةمايقلا موب ىف

 تا دحلا# و ىدذمرتلاه> .وتسأ ىلع لصي مق هدنع ترك ذىذلا ل يخبلا لس وهيلعتا ىلدهللالوسرلاقلاق ||

 قوالا لاك, لاكي نأ رس نمٍلسوهيلعهنلا ىلصةنلالوسرلاةلاقةرب ره ىلأ نع# حيبتص ب رغ نسح

 هتبب لهأو هني رذو نينمؤملا تاهمأ هجاو 0 ىالاىنلا دم ىلعلص مهللا لقياف تببلا لهأ انيلع ىلصاذا

 هلوسروهللانوذؤي نيذلانا) لجوزعهلوق ُه دوادوبأ !هجرح ًاديجمديج كنا ميهاربا ل عتيلصاك

 دوهلااماف نوكرسشملاو ىراصنلاود وهما! .هسابعنبالاق (انيهمابا ذعمطدعأ أوةرخآلا اوايندلا ىفةئلا مهن

 كلاث وهللا نبا حيسملااولاقف ى راصنلا امأو ءاينغأ نحنوريقفهللا نااولاقوةلواغم هللا ديو هللا نبارب زعاولاقف

 هللا لوسرلاقلاقةري رهىفأ نع (خ) هؤاكرش مانصالاو هللا تانب ةكسالملااولاقف نوكرسشملاامأو ةنالث

 هببدكتاماف كلذهل نكي لو ىنمتشو كلذهل نكي لو مدن باىبذك لجوزعس الوخز شو كا

 ادلوهللا نت اهلوقف ىاياهّمشامأو هنداعا نم ىلع نوهأب قاما لّوأ سالو ىف دباك ىنديعي نا هلوقف ىايا
 هيلعهللا لص ىنلا نعةريرهىفأ نع (قإ) د-أ اوفكهل نكيولو داوب لودر ىذلادمصاادحالاانأو
 ثيدحلا اذه ىنعمراهنلاو ليللا باقأ ىديب رهدلاانأورهدلا بسي مدن با نذوب لجو عهللالاقلاق لسو

 نم مهييصيىذلان ا مهداقتعاللزاونلادنعهوبسي ور هدلااوم ذب ن أةيلهاجلا ف برعلا ةداع نم ناك هنأ
 قرهدلا ىلا هنوبسنت ىذلا كلذ لعافانأو لزاونلا مهب لح ىذلاان أى أر هدلاان اى اعتهللالاقفرهدلا لاعفأ
 ةريرهىنأ نع © رب واصتلا باح مه ليقو هنافصومنامسأ ىف نو دحلب هللا نوذؤي ىنعم ليقو كمت

 ةرذاوقلخيلف لكك قا بهذ نمم لظأ نمو لجوزءعهللالاق لوفي لسوميلع هللا ىلص ىنلا تعمسلاف
 لاو زكسوءيلع هنا لس ل8 هللاءايلو أن وذؤي ىأهللا نذوب ليقوةريعشو أ ةبحاوةلخيلوأ

 ىنعمو ةبراحنإىنز رابدةفايلو لن اهأ نمىلاعنلاقو برحلاب«هت:ذ ؟دقفايلو ىلىذ ؟نمىلاعتهللالاق

 هزنمىلاعتهثلا نال مهنيب سانلا هفراعتيام ىلع كا ذرك ذهيصاعم باك :راوىلاعنهنلا ىمأةفلا خوه ىذالا

 ليقو هتيعاب رترسكو ههجو ج شون ا وهسابع نبا لاقف لوسرلاءاذباامأو دحأ نم ىذأهقحلي نأ نع

 وامن أر يغنمىأ (اوبستك اامريغبتانمؤملاو نينمؤلان ودي نيذلاو) نونج لعمرعاشرحاس
 فتازئاهناليق (انيبمامئاواناتهباوامتحادقف) موجريغب مهنومرب و مهيف نوعقب ليقو مهاذأ ب جوأأم
 اوناك نبذلاةانزلا ف تلزن ليقو ةشئاعنأش ىفتلزن ليقو هنوعمسي وهنوذؤياوناك بلاط ىنأن ب ىلع
 اهوعبت تتكسناف ةأرملانوعبتيف نهحتاوح ءاضقل ل يللا, نزرباذاءاسنلا نوعبتي ةنيدملاقرطف نوشعي

 لكلا ىزنالةمالا نمةرحلا نوفر عبالاو ناك نكلوءامالاالانوبلطياونوكي لواهنءاوهننا مهترجز ناو

 ىلصهللالوسراكلذاو رك ذف نهجاوزأ ىلا كلذ اوكشف راج .وعرد ىفةمالاوةرملاجرُك!دحاو ناك

 ىلاعتلاقف ءامالإب نوبشتي نأرث ارح ىهن ملةبآلا تانمؤملاو نينمؤملا نوذؤب نبذلاو تلزتف لسو هيلع

 (نيبيالج نم نيباع) نيطغيونيخربىأ (نين دينينمؤملاءاسنو كنانب و كجاوزال لة ىناااهبأإي)
 ءاسك نمهب رتتسيام لكو ةفحلا اوه ليقوراجلاو عردلا قوف ةأرملااهب لمست ىنلاةءالم اوهو بابل عج

 هللاءاذيإب ربعوأ في رمشنلل هللا مسارك ذو
 الامل عف نع هلوسرو

 هلوسرو هللاهب ىضرب

 ةَوبنلاراكناو رفكلاك
 ازاحمل عجا او ازا

 ءاذبالا ةقيقحو امهف

 الثلهللالوسرفرّوصت

 يفةقيقحلاوزاجلا عمتج
 ىفةللا مهنعل) دحاو ظفل

 مهدرط (ةرتخآلاو ايندلا
 نبرادلا ىفهتحر نع هللا

 ق(انيهمإباذع مطدعأو)

 نوذؤي نيذلاو) ة :رخآلا

 ريغب تانمؤملاو نينمؤملا
 ءاذيا قلطأ (اوبستك اام

 ءاذبادكيقو هلوسرو هللا

 نال تانمؤملاو نينمؤم ا
 ادبأ قسريغ نوكي كاذ
 دحلاك ق>هنفاذه امأو

 ليقلطاب هنمو ري زعتلاو
 نيقفانملا نم سانىفتلزز

 هنعةللاىضرايلع نوذُّؤب

 ةانزف ليقو هنوعمسيو
 نهوءاسنلانوعبتياوناك

 ليضفلا نعو تاه راك

 ايلك ىذؤت نأ كل لحال

 فيكف ق>ريغبارب زاخو أ
 تانمؤللاونينمؤملا ءاذبا

 اولمت (اوامتحا دقف)

 اهئاوإاهظعإذك(انانمب)
 ىنلااهبألي) ارهاظ (انيبم

 كنانبو كجاوزال لق

 نيندب نينؤملاءاسنو

 (نوبيال-ج نم نببلع
 لثم لكس ارتسي ام بابلجلا

 قعمودربملا نع «_ذحلملا

 كهجو ىلع كبوث نذاةأ رملاهحو معمول لازاذا لاقي :رهفاطعأو :رههوجواهم نيطغي و رهماع اهنيخرب :رهبب الج موم رهيلع نان دب



 . ميبفاعيف (املع ئش لكب ناك هللا ناف) كلذ نم كفن ىف(ءوفحنوأ) نهحاكسن نمو سو هيلعمثلا ىلص ىنلاءاذبا نم(ًايشاو دبثنا)
 . الو نهب [ى نوبلعحانجالا) لزنف باج ءارو نم نملكناضيأ نحتو أ هللا لوسراي ب راقالاو ءانبالاوءابآلا لاق باجلاةب 1تزئال وهب
 ناف نويلع متأالىأ (نهناميأت كلمامالو)ت انمؤملاءاسن ىأ(نهئاسنالو نهتاوخأءانب أ, الو نهماوخا ءانب أالو نهناوخاالو نهئانبأ
 كاب آهلاو ىلاعت هندا لاقاب| ملا ةيمست تءاج دقو نيدلاولا ىرج ناي رخافهتاللاخلا»و )61١( ملازك ذب لو ءالؤه نم ناحتحال

 قحساو ل يعمساو ميهاربأ

 هللا لص هللا لوسر دعب «ئاع حاكنرمضأ ن مف تازن متين العو رس لعب ىأ ( املع ئيم لكب ناك نا -- 1 ليبعمساو

 تازئالوةبآلاهذه تازنفانمامعأ تانب ىلع لوخدلا نم عنمئانلابامةباحصلا ن«لجرلاق ليقو لسو هيلع 0 9
 لزئاف باج ءارو نم نهملكن هللا ل وسر اياضي أ نحنو هنلال وسر ب راقالاوءانبالاوءابآلا لاق باجل اةب ) - 3 2

 ىأ(نهتاوخأءانب الو نهناوخا ءانبأ الو نهناوخاالو نهمانب الو نهماب [ىف نوياعحانجال) لجوزعهللا 2 5-5 نم
 دار ليق ( نهم او)بر نم ف وه نع بات كرتىف نوياعم اال اهف(ّنلانيفتاو) ليقدناك ا اال دار لق «تانثالو انراتالا رم فانا ساالادال دهن دع بانطا كرت يباع متاال اا ميج

 باجتحالا نم هب ننسمأ
 نمىولا هسيفلزئأو

 ش ناك هللانا)ءالؤهربغ دحأ نك ١ ارينأىأ(هللانيقتاو) ديبعلا نودءامالاةبآلا نمدارملاو بناجالاك 0

 . || نبالاة(ىنلا لع نولصي هتكنالموهنلانا) لجوزعهاوق ف (اديهش ) دابعلا لامع ن ءىأ (ئنلكىلع أ ام بارون عمد
 ِ ةجرلاهللا نمةالهلاليقو نوكرت نولصياضي ا هنعوهل نوع ديةكئالملاو ىبنلا محرب هللا نادارأ سابع 0 2 كيبخ

 . [| اونمآ نيذلااهيأ ) ءاعدلاةكنالملاةالصوهتكنالم دنعهيلع هؤاننهللاةالصفرافغتسالاةك الملا نمو | م 1 واقلا
 ٍ مالسالاةيحتب» ويحىأ(امل_تاوماس .و) ةجرلاهلاوعداىأ (هيلعاواص مد 0
 ؛ | | لغة الملا بوتجو ىلععانفملا قفنا د اهلضفو لسو هيلعهنلا ىلص ىنلا ىلع ةالصلا ةغد ىف كصفإ+ اهسأايىنلا ىلع نواصي

 || ريخالادهشنلا فةالص لك ف بحنل بقورثك الاوهو ةصرمعلا ف بجت ل يقفاوفلتخا مث لسو هيلع هللا (هيلعاوا صاوننآ نيذلا
 نم ىراحطلاهراتخاو ؟ رك ذالك بجنيقودجأ نع نيتياورلاىدحاو ىفاشلابهذموهو أأ لع لم مهلا او 1

 ا ىليلى أن بنجرلادبعنع (ق) ةنسدازامو دمى لع لص ,مهللابجاولاو ةيعفاشلا نم ىميللاو ةيفنحلا |[ ع ل

 | هلا لوسراالقف انيلعج رح رسوهيلعةنلا لص ىلا ناةيده كلىدحأالا اقف ةرعنب بك ىييقللا أ ١ لست اوماسو)
 || لعتيلصاك د متل ؟قعو د لع لس مللاولوقلاةكيلع ىف سن فيكف كيلع ف فيك انماعدق || 2نا (

 لآىلعو ميهاربا ىلع تكرإباكد جل [ىلعو دج ىلع كرابمللا ديجديج كنا ميهاربال [ىلعو ميهاربا || 0 عج راج
 أ مولاواوقلاق كيلع لسن فيك هنلالوسر الولاة لاقىدعاسلا ديجحفأنع(ق)ديجديج كناميهارب أ 2 بدا لع ريس

 تكراباك هت ر ذو هجاوزأ ىلعو د# ىلع كرابو ميهاربا ىلع تيلصاكه تب رذو هجاوز أ ىلعو دمت ىلع لص 5-0 0 ١
 قنحنولسوميلعةنلاىلصةنلالوسرانانألاق ىردبلادوعسمىفأ نع (م) ديجديج كنا ميهاربا ىلع[ ' مي م

 تكتف كيلع لصن فيكف هللا لوسراي ك يلع ىلصن نأهنلاان يمأ دعس نيريشب هل لاقفةدابعنب دعس سلجم || ٠ يو
 : ْ لافالا ىلءىلصيف سم دبع
 كلّهلدارفغناكلملا كتئاذ
 اباوجهتكئالموهللا لاقو

 232-لههىهىلالىلىل>ا>”>ه5:22لىه2هه2ا 22 2 تاو
 2 ةدحاو كنيذلاباوج هتك المو هللا لاقو كل هتلارفغال ناكلملا كناذلاقالا ىلع ىلصيالف اسم دبع دنع وى ذأ
 ليدس ىلعهريغ ىلع ىلص ناوروهجلا هيلعو طايتحالاوهو ركنا دنع همسارك ذاطو ىواحطلا دن عة سمةبجاو ىه مث نيمآ نيكلملا
 ضفاورلارثاعشوهوهوركف ةالصاابتيبلا لهأ نمهريغ درفأ اذا امأو هيف مالك الفهل آو ىبلا ىل ءهتلا ىبص هل اوقك عبتلا
 قام عتدب ورمخالا عمج ىفهدافأ ةبححسف رك ذاطك امأو ةيمةبجاواهنا خر كلالوق دمتءملاو يعض: ا ىواحطلاهراتخاوهلوق ؟
 ها ىئسنلا مالك

 4 ا اما سسو سس اس واسم

 || ناف) كرو دص ىف ىأ(هوفختو أ) كتنسا أ ىلع نهحاكسن سمأ نم ىأ( أيشاودبن نا) ه دعب مكسننالثاهلبق

 تاماسملا ىف ماعوهل قو ملسو«يلعهللا ب ضهنلالوسر جاوز أ ىلع لوخدلا تايباك-الزوجيال ىتح
 ةأرملادبع نافاوفلتخا( نهنامبأ تكلمامالو) نهسانجأ نم نهنال نهئاسنالو لافامناو تايباكلاو
 دبعلاموقلاقو نهناميأ تكلمامالو ىلاعتهلؤقلامرح نوكحي,ىلب موقلاقف المأ اهامر حن وكيله

 ىلع لص مهلا اولوق سو هيلعفثلا ىلصةنلا لوس رلاق مثهلأ سي مهن انين ىتح لسوهيلعهتلا لصةننالوسر
 نيملاعلا ىف ميهاربا ىلع ثكراباك د ل ؟ىلعو د ىلع كراب و ميها ارا ىلع تيلص كدت ل ؟ىلعو دخت



 52 نذؤي نأ ت فوالاه ريد: فرظلا ىنعمى وأ ملانوذأمالا واخ دنالىأ لالا عضومىف مل نذؤي نا (هانا نب رظانريغماعطلا
 ريغالااهواخ دنالو نذالا تقوالاىنلا تويب اواخ دنال ل_ق هناك اعم تقولاو لالا ىلع ءاندتسالا عقواوا > دنال نم لاح نإ رظانريغو
 هك اردال ني رظتنمنودعقي و نول ديف لسوهيلعهللا بصهللالوسر ماعط نونحتياوناكموفءالؤهونب رظتنمريفغ ىأ نب رظان
 هالق كلوقكى نا ماعطلا نا لاقيهك اردا ماعطلا ىناوهادا نب رظانريغ ماعطىلا كل نذؤينأأالا ماعطال نونيحتنملا اهبأ اياواخ دنال هانعمو
 اسنأ | يم أوةاشو ىتب وسور بني ز ىلع ملوأ ٍلسوهيلعهللا لص ىبنلا نأ ىورو هاك أةعاسو ماعطلا تقو نب رظانريغىأ هتقودانا ليقو ىلق

 اوعفرالاقفهوعدأ ادح دج امىتحتوعدهنلالو -رايلاقناىلاجوفلخديمث جرحي و جوف لك اياجاوفأ اوفدارتف سانلاب وعد. نأ
 لصهتلالوسرفاطفاوجر خيل لسوهيلعهتلا (ق ٠ 8,) ىلصهنلالوسر ماقفاولاطاف نوثدحتتي رفن ةثالثى ب و سانلا قرفتو عيماعط

 تارخاب سو هياعفللا : 9 :
 6 7 1 1 5 اهادانفةلي وطة أ ىماتناكو ءاشعىلايالا نم ةليل ]سو هيلعهنلا ىل_ط ىنلا جوز ةعمز تنب ةدوس تجرذل

 ةثالتلا اذاف : 0 : : - ش عرمان نا. أ ةجباحلاءاضقل لاخلا عضاوملا عصانملا باج هللا لزناف باح لزني نأ ىلعاصرحة دوساب كانفرعدقالً رمع
 و نوندحت ىف رت قفاولاقرمينآرمع نباو سنأأ نع( قل عساولا يفالاو ضرالاهجو ديعصلاو طئاغلاو أل وبلا نم
 ديدش إس هةيلغتسا لكم ْش تاقوىلصم مهارباماقم نماوذختاو لزاف ىلصم ميها ارباءاقم نم تذحت اولهنلالوسرابتلق ثالث ف
 0 0 نر 3 ىنلاءاسن عمتجاو باخاةب [تازئف ناجح نأ نهم سمأولفوجافلاو ربلاكئاسن ىلع لخ دب هللا لوسراب
 تلزنو مجرفا 1 7 "و كل ذك تازنف نك:ءاريخاجاوزأهل دبي نأ نك-ةلطن اهب رىسع تلقف ةريغلا ىف لسو هيلع هللا ىلص
 ادا تيهداذا نكلوإل || 2 20 مسوس “الص فالوضع لال تيار تدر اك را لد ل عل سو تعال هنا[ وسر ناشط ل يل ل ا

 0 نذؤيف (ماعطىلا) اوعدن نأالاو عي كلن ذؤينأالاىنلاتويباواخ دنالاونما نيذلا اهمأايةبآلا
 نيسنأتسم الو) اوقرفتف || 00005 0 ل

 عرش 0 اذافاواخداف متيعداذا نكسلو )هك ارداتقووهجضن نب رظتنم ىنعي (هانا نب رظانريغ) نواك ًاتفكل

 ير طاث ع فولسس || كا, (تيدخ نيتاتسسالو) اوقرتو ناس داون كا( ردتنت) ادام
 اهواخدتالو ىأب وصنم كلذ نءاوهنف نو دحتي ماعطلا تك نشل اونا زتسب تي دع كني نساعد اوايطنال
 نأ نع اوهن نشسالعل ىأ (قحلا نم ىختسيال ناو ) كجارخا نم ىبحتسيفىأ (مكنم ىحتسيفىنلا ىذؤب ناك كلذنا)

 سنت ب سوادا اول_ انو | حلا نم ىبحتسياللاق اعفالا ضءب نم حلا عنجامم ءايحلا ناك ام وءايح قمل (نآيَب وكب دان كرتيال

 ثيدم-لجالض عيب ينم | ذاقثلا نم كبس حيليقو ءالقثلاهب هللا بدأت دأا فهو كحبم ىلا كراك زال هند عال
 18 كلذ نا هبهئدحب نهولئساف )ةجاح لسو هلع هللا ىلص ىنلاءاسن ملأساذاو ىأ (اعاتم نهوملاساذاو) مهلمتح *لهننانا

 : لاىذ كب نس هنبا لوس ز ءاسب نم .نادحال نبا تايعادي ادعيفرتسءارز نما( تال : : نبال وسرءاسن «ىداسالا ارظني نادحال نكي لبا اةب ؟دعبفرتس ءارو ن ىأ(باجحءا ف

 اوكار نس (عبم | "لانك اند) بدل نم( نجد مبدا هطأكلذ)ةقم غو تاك ةبتس ديت
 0 نم( ل (ادبأءدعب نمهجاوزأ اوحكنت نأالو) ءانلخألا نم ئشىهاذأ كل سيلىأ (هللالوسراوذؤننأ

 ع 0 مسو هياعهللا بص هللا لوسرض بقا ذا لاق سو هيلع هللا ىل_د هللا لوس .رباخصأ نم لجرىفتلزن

 0 ا .« || ((مظعمللا دنع ناك كلذ نا) لاقو مرح كلذنا هتلاربخافهثلا دبع نب ةحلطوه ليق ةشئاع نحكتن“ الذ
 أ كلذ همالعاو اتيمواح هتموس باجياو لسو هيل عهتلا ىلا ص هلوسر تلا يظن مالعا نما ذهواهظعابن ذ ىأ |

 نم ىب-هلا عنميامت ءايحلا تا 1 : ا : ياجع
 ل ق لامفالا 0 توملا قم ى تح هممزح ىبعهبريغ طرفت نمسانلا نمناف هركش غرفتساو هبلقر سو هسفن بيطاغ .

 هللا ناءالقثلا ف كبس اهنعهنلا ىضر ةشئاع نعوءالقنلا هب هللا بدأ بدأ اذه نم ىبملا كر تدك رتيالو هنم عنمبال ىأ قحلانم ىبحتسي

 تناكو نكفلا ضراوءوناطيشلارطاوخ نم( نهب واقو مب واقارهط أ 5<لذ باج ءارو نمل عانملا( نهولئساف) ةجاحوأ ةبرراع (اعاتم)
 هكيلع لخديهلالوسرايلاقوهيفلزخ.نادوب و نييلع بالا بر. ض بع هع هللا ىضرر + ناكولاجرلل نزربي ةبآلاهذهلو زن لبق ءاسنلا
 هس تامنأل باجي ءارو نمالا نمت تانب ملكسن نا ىهنن لاق مو-ضعب نارك ذو تلزتف باخلاب نيم ؤملا تاهمأ ت سمأواف رجافلاوربلا

 ىلهسهنالوس .رءاذيا كل حصام ويأ (ادبأه دعب نمهجاو زأ اوحكنتناالوةللالوس .راوذؤت ناكل ناك امو) ل زنف ةنالف نجّوزنال

 امظعابنذ ىأ (امظغهللادنع ناك لذ نا)هنومدعب نمهجاوزأحاكنالو مسو هيلعنلا



 نيشعبوأ نهلكب و خا جاوزأعسنلاءالؤببل دبثسنناالو ىنماوقالطا(جاوزأ (8 ٠ ) نم نيم لدبن ناالوأ) هتمأ باسل عبرالان ا
 : ام لعءاؤعو .طةما يبت باتل >> تتتقبج

 - 35 ءالاخإ لعويف . . 9 . 5 رصمف ناصرو نرتخا

 . 5 3 نب اع : هلل هلل

 | بكني البقر رحتلالع ا هلالوسزتامسنألاةو ءاشامءاسنلا لا نم جدن ىلا عسا نم نيرو

 لاقل كاوزأ كلانس أنا ىنلا بأي ات لاف ءاسفلا نمإب 4 اا د نمعءاسنلا ةماس مأةدوس ةبيبح مأ

 ف نموةي ري وج شخج

 قنلاديك أتلجاوزأ نم
 سذج قارغتساهنديافو

 واو) ميرحتلابجاوزالا

 عضوم ىف ( نونبح كبحأ

 لديفتى أل دبتفريمشلا

 لدبتنأالو) تاماسملادعب تاينارصنلاالو تايدوهملا كل لحنالةبآلا ىنعم ليقو دعب نمءاسنلا كلل لحنال

 ةينارصنالو ةيدوهم نينمؤملام انوكنالهنالت ايباتكلا نم نهريغتاماسلاب ىأ (جاوزأ نم نم

 تناكحاوزأ نم نهمبلدبتنأالوهلوق ف لبقو نهم ىرسفتف تايباتكلا نم ىأكنيعتكلمامالا

 ىق أما نع كلل زن أو كن سما نعى لزنا لجرلل لجرلا لوقت مهجاوزأب نولدابتي ةيلهاجلا ىف برعلا
 هتجوز ذخأتو كتجوز هيطعن ناب كريغكجاوزأب لدابت ىأ جاوزأ نم نه لدبتن االو ىلاعن هللا لزئ أف

 ( نونسح كبت ًاواو) الفرثارحلاامافتئشام كتب , راجلدابتناسأبالىأ كنييتكلمامالا كلذم 0

 ءامسأ ىنعي سابع نبا لاقاطاج كبح أولو ىرخ اطدب ممكنتو كئاسن نما دحأ قلطت نأ كلل سدل ىنعي

 نأ لسو هيلعهلا بص هنلالوسر دارأر غعج دهشتساا ل بلاط ىنأ نب رفعج ةأ ىم| ةيمعئاا سيم تنب

 لكىلعهللا ناكو) هب رامءالؤ »دعب كالم سابع نبا لاق (كنيمبتكلمامالا) كلذ نعءىهنفاهيطخ نموهىذلالوعفملا نمال

 ىورامهيلعلدب وءاسنلا نم اهحاكن دي رب نمى ار ظنلازاوج ىلع ل يلد ةبآلا فو اظفاح أ (ابيقر ئث ريكنتلا ف هلغونل جاوزأ

 ىلارظنيرناعاطتساناف ةأرملاةدحأ بطخاذا سو هيلعةنلا ىلص هئلالوسر لاقل اق رباج نع كباحعااضورفم هريدقتو
 ةأماجوزتب نأ دارآالجرنا ةرب رهف نع ١) دوادوبأ هجرخأ لعفيلف اهحاكن ىلا هوعدبام تنبءامسأ !ىه ل يقو نهب

 وهىنعُي ىديجلالاق أيشراصنالا نيعأ ىف ناف اهملارظنا 5 وهيلعةنلا لص ىنلا4لاققراصنالا نم نب رغ عج ةأ سما سيمت
 لافال تلقاهيا|ترظن له سو هيلعهنلا لص ىنلا ف لاقف ة ةأرما تبان لاقةبغش نب ةريثملا نعرغصلا هبححأ ن اهناف بلاط ىلأ
 نبذلا اهبأ ي) لجوزءهلوقو نسح ثيدحلاقو ىذمرتلاهجرخأ اكن مدؤي نأ ىرحأ هنافاهيا 3 مأوةشناعنعو نهنسح
 ىلصةللالوسر تامام ةعاس

 هل لح ا ىتح لسوهيلغمتنا

 ءاشامءاسنلا نمج وزتي نا

 ةعلو نأشىفةبآلاهذهتلزن ني رسفملارثك_؟لاقةبألا (ملنذؤينأالا ىنلاتويباواخدنالاوتم
 نينسر شع نب ناكهنا كلام نب سنأ نع( ق) لسوميلعنلا ىلسهتلال رك 0

 ٍسونياعسا لسا اوسرةمدخ ىلع ىنبظاَون : ”ىناغ مت ناك-ةلاق ةنيدملا سو هيلعهنلا ىلص ىنلا مدقم

 نشب سانلا لع 1تنكوةنس نإ رشع نباانأ و ملسوهيلعهتلا لص هننالوسر ولو نينسرشعهتمدخن

 ىبنلا عبصأ نيح شح تنب بني زب سو هيلعهتنا ىلسهنلا لوسر ىتقبم ىفلزئام لوأ ناكو لزنأ نيح باها
 لسوهيلعهللا لص ىنلا دنعطهر تت واوجر م ماعطلا نماوباصاف موقلااعدفاسور عاهم لسو هيلعهتلا ىلص

 تخسنةبالا نا ىنعي
 هوقب وأةنسل!/امااهخسنو
 ك-جاوزأ كلانللحاانا

 ١ 0 .وهيلعهنلا لص ىنلا ىشفاوج رم يلهعمتج .رو جفن لسوميلعمطا لص ىنلا اقف ثكللااولاطاف ىلع سدللوزنلا بيئرتو

 ٠ بني ز ىلع لخداذاىتحهعمتعجرو عجرفاوجرخ دق مهنا نظمت ةشئاعةر3< ةبتعءاج ىتح هعم تتشمو امالا) فحصلملا بيترت

ادقرهنا نظوتتتناع ةرج ةبتع غلب اذا ىتح تعجرو )سو هيلع هنن ىلص ىنلا عج فاوموقي مسولج مهاذاف نم ىنتسا(كنيميتكلم
 1 

 ا لزاورتسلابهندب و ىني لسو هيلعفثلا ىلص ىننلا بر ضفاوج .رسدق مهاذافهعم تعجرو عجرفاوجرخ || اى لممو ءامالاهيلغ موح

و ةرجل ا ىف ىاورتسلا خر أو تيبلا لسو هيلعمتلا لص ىنلا ىنعي لخدلاف ةياورفداز ب باخلا ناكو) ءاسنلا نمل دي عفر
 1 'لوقي وه

 ةثداع نع (ق) ملا نمت بالنهار هلوقىلا كلن ذؤينأالا ىنلا تويباولخ دنالاونمآن يذلا هيأ (ابيقرئتلك ىلع هفا

 أ رعناكو جيفأديعص هوهو مصانملاىلا نزرهتاذا ل مللاب نج رح نك ملسو هيلعهتلا ىلص ىنلاجاوزأنا كفار دانت دعوا فا

 لعش لسوميلعةنا لس هئااوسر نكي رف كءان بأ سرمياعتا لس ىنلوقي تفتر (| نمزج نو

 ملنذؤينأالا ىنلاتويباولختقتالا نمل
 ا



 ةاجمهنامنا تكسلمأمو .هجاوز 5 ىف مهباء انضر فامانماغدق هلوفو نيئمؤملا نود نمغلل ةصااخ لصتم يض ( جرح كيلعن روكياليكل)
 ءاشن نم) رخؤن مهريغز مج و صفحو فلخو ىلعو ةز مو ىل دمزمهالب ( ىجرت )هدا عىلعةعسوتلاب (امحراروفغهللاناكو) ةيضارتعا

 نونبالمسفتالوأءاشت نم كسةوءاشن نم قلطتو اءاشن نم عجاضتو نونمءاشن نم ةعجاضم كرتت ىنعع مضن (ءاشن نم كيلا ىو قولو نونم

 نأاماو قلطينااماهنال ضرغلاوهاملةعماج ةمسق 6 ء؟ا/) هذهو تئش نم جّوزنتو كتم اءاسن نمت دش نم جوزت كرتتواتشش

 يب سس يجيب جيييييييبيببلججج يس ا طبل

 كجاوزأ كلانلل-اءانعمةبآلا لوأىلاعجرباذهو (جوح كيلعنوكياليكل) نيولا كلم ىف ماكحالا

 (امحر) جرحا ف مقاولل ىأ (اروفغهنلاناكو) قيض كيل ع نوكسال كل ةب وهوملاو كني تكلم امو
 كيلامضتىأ (كيلاىوؤتو نهنمءاشن نم) رخؤت ىأ ( ججرن) ىلاءتهلوق ف هدابعىلعةءسوتلاب ىأ
 سو هيلع هللا ىلص هيلعةبجا م تناكم سقلا ف نوني هي وستلا نا كلذو نون مث.قللا ذهل بق (ءاشن نم)
 ضعب راغنيحةبآلا هذه تلزن ليقو نويفهيلارايتخالاراصو بوجولاهنع طقس ةبآلاهذهتلزئاماف
 ةبآتلزن ىتحارهش نهرجهف ةقفتلا ةداب ز نهضعب بلطو لسوهيلعهللا لص ىنلا ىلع نين ملا تاهمأ
 نما ىلع هلوسروةللا تراتخا نم كمي واهقرافاين دلا تراتخا نغ نهري نا ىلاعتةنلاد ص ةريبختتلا

 نط مسقدب نيضريف ءاشي نم ىجري و نونمءاشي نم هيلا ىوؤيهنا ىلعو ادبأ نحكنيال تانمؤملا تاهمأ
 هيلا كلذ ف مالا ن وكيف ةوسكلاو ةقفنلا ف نهضعب ل ضفوأ ضعب نود نهضعبل مسقوأ مسقيولوأ

 جرخ أل ههنا فاوفلتخاو طرشلا| ذه ىلءهنرتخاو كل ذب نيضرف هصئاصخ نم كلذ ناكوءاشي فيكل عفبي

 ىوسي كلذ نمهلهنلا ل عجام عم لسو هيلعهنلا ىلص ناكلب ادحأ جرم ىهضعب لاققف مسفلا نع نهنم ا دحأ

 نهضعب ج رخل بقو ةشئاعلاهموبتلعجو مسقلا نماهقح كرتب تيضرامنافةدوسالا مسقلا ىف نهني
 تئشامكسفنو كلام نمانل ل عج |هللا ىناب نلقف نقلطي نا نقفش أر ييخنالا لزنال لاق نب زر ىنأ نع ىور
 ةشئاعهيلا ىوتأن ب ناكف نهضعب هيلا ىوآو نهضعب سو هيلعهتلا ىلص هللا لوسر ىجرافانلاح ىلعانعدو
 ةبارب وجوةدوسوةنوهمو ةبدبح مأا سجس نهنم جرأوءاوس نهنبب مسقي ناكو بني زوةماس مأو ةصفحو

 كرتت كسلا لاقوءاشت نم كسمنو نهنمءاشت نم قلطت سابع نب !لاقو ءاشيام نط مسقي ناكف ةيفصو

 نكمل: سما بطخاذا لسو هيلعهللا ص ىنلا ناكو لاقءاسنلا نم تئش نم ح كنتو تئش نم ح اكن |
 ناهيىاللاتانمؤملا نم ءاشت نمل بقت ليقول سو هيلعةنلا ىلص هللا لوسراهكرتي ىتح اهتبطخ هريغل
 قاللا نم ميكحتنبةلوختناكلاقةورع نع (قإ) اهابقتالفءاشت نم كرتتو كبلااهي وؤتف نهسفن
 تلزئاماف لجرالاهسفن بهتناةأرملا ىحتستامأ ةشئاعتلاقف لسو هيلعهنلا ىل ص ىنلل نهسفنأ ناهو
 ىأ (تلزءنممتيغتبا نمو) كاوهىف عراسيالا كب وئراآام هللا لوسرابت اق نهنم ءاشن نم ىجرت

 كرتدلنلا حاباف كيلع مئاال ىأ ( كيلعحانخالف) ةمسقلا نعنمتلزع نمي ةأىماكيلاىوؤن ن|تبلط

 نمهشارفىلادرب واهتب ونريغىف نونمءاشي نمأطي واسهتب ون ىف نهنمءاشي نمرنؤيل هنا ىتح نط مسقلا
 كتريخىذلارييختلا كلذ ىأ(نزحالو َنهنيعأٌر قت نأ ىف دأ كلذ) لاجرلارباس ىلع هلاليضفن نهنملزع
 نيضربي و) ىلاعت هللا نم كلذ نا نماعاذا نهنزخل لقأو نهسفنال بيطأو نهاضر ىلا برقأ نوتبحص ىف
 نءىأ (ميب واق ىفام1ءيةللاو) ءاوياو ل زعوءاجراو بي رقت نم( نهاك ) نونيطعأ ىأ ( نوتبت [ اس
 لغالإ ىلاعتهلوق © متعىأ(املح) 5 رتاضىامبىأ (املعهنلاناكو) نهضعب ىلا ليملاوءاسناا ىمأ

 نهريخامل لسو هيلعهنلا ىلص ىننلا نا كلذو كنرتخا ىناللا عسنلاءالؤهدعب نم ىأ( دعب نمءاسنلا كال
 ااا ااا ااا الل 0 0ككككدددددزب9ن9ن سس سلسل _ ب بسبب ل لاا

 عجاض كسمأ ا ذاف كح

 مسقي وأ مسقو كرت وأ

 نآامافل زو قلطاذاو

 وأاهيغتسالةلوزعملا لحب
 ىجرأهنأىو رو اهيغّسي

 هدد نول 1 نيم
 ةبدبح م اوةنوهمو ةيفصو

 امءاشام نط مسقي_ ناكو
 هيلاى وآن م تناكو ءاش

 ةماسمأو ةصفحو ةشئاع

 ىواواسج ىجرأ بنيزو

 ىوسي ناكهناىورواعب رأ
 الاهيفريخوهل قاطأ ام عم
 اهتليلت مهو اهناف ةدو_س

 ىتح ىنفلطتالت لاقوة شن اعل

 كتانن ةرعزف رشحأ

 تازعنمي تيغتبا نمو)
 ىأ(كيلعحانجالف
 كشارفىلا توعد نمو

 تازع نماهتبص تبلطو
 الفءاجرالب كسفن نع
 ىأ كلذ فكيلع قد

 كلزجيلاهتلز_ءاذا سبل
 عفر نمو كسفن ىلا اهدر

 حانجالف هريخوءا دتبالاب
 ىلا ضيوفتلا (كلذ)
 رقت نا فدأ) كتثشم

 نيضرب و نزحالو نينيعأ
 ىأ ) نهلك نهتنا ام

 لصحورباغتلا ههذو نهسوفن تنأمطادللا دنع نمضي وغتلاا ذهنا نماعاذا نهنالاعيج نهاضرو نهنزحةلقو نونويعةرق ىلا برقأ
 اديك أ:بصنلاب نهلك !ذاش”ئرقو مدقتلا ىلع نهئبنآ امب نهلكن يضرب و“ىرقو نيضرين ونل ديك أتعف لاب نولكن وبيلا ترفوراضرا
 تاذي (املعهنلاناكو) هلوسرةئيشمىلا ضوفو كلذ نمةئاارب دامب نهنم ضرر إنا ديعوهيف (مب واق ىفاملعيلاو) نتن آف نم
 ثين أت نالريك ذنلابامهريغو بوقعي وورمعوباءانلاب(ءاسنلا كلل حال) رذحي وقتي نإبقيقحوهف ةب وقعلابلجاعيال (ايلح) رودصلا
 .كجاوزالا نم لسو هيلعهتلا لص نلالوسر باصن عسنلانالعسنلا دعب نم (دعب نم) زوجأل صفلا عف لصفريغب زاجاذاو قيقحر يس عجلا



 كجاو هز كلانالح انا ىنلااهسأب) نويلعكتاةدعالذ اكل ازانم نم نهوجرتأوارارض نهوكسمالىأ (اليجاحارس نهوحرس 9

 طرشْنمدينأتلاانلقو زئاج ةراجالا ظفلب حاكنلا نا حر كلا لاقا ذهلو مبلا ىلع وج رهملاذا نهروهم (نهر روجأتدنآق اللا

 هللاءافأام كنيميتكلمامو) دقعلا ىفاّيمستواهضرفوأال_جاعاهؤاطعااهؤاتياوةافانمام هدب وةراجالا طرش نم تيقأتلاو حاكنلا

 عمو(كعم نرجاه ىتاللا كنالاختانب وكالاختانب و كنامعت انب وكمعتانبو)امهجوزتوامهقتعافةبرب وجو ةيفص ىهو (كيلع

 تردتعاف سو هيلعهتلا ىل_مهللالوسر ىنبطخ بااط ىنأت نب “ىناه مأ نعو ناهباس عم تماس وهلوقكبسف-اهدوجول لب ناردتال سبل

سس ا ع و يس ل سم ل
 يس 

 -. . .٠ "6 5 باطنال هن كال 3

 هلوق © نهب رارضاريغنم فورعملا نهليبساؤواخىأ (اليجاحارس نهوحرسو) ةبآلارهاظل 0 0
 تكلمامو) نهروهم ىأ (نهروجأت نى اللا كجاوزأكلانلل- أنا ىنلااهبأ) لجوزع 3 2 56 0
 ١> كيان ةل وام تين دقو زد اواو ةيقس لتماهكلمق عدلا همىأ (كملعهتلاءافأاغ كن وكند قهانا
 هني«تكلماممةب رامتناكدقوةب ري وجو ةيفص لثماهكل قف ىسلا نمىأ (كيلعهللاءافأ امم كنيع نايب وهسابعنبا لاق

 نكيملو لبقتسللا ف كح
 ةبطاب نهنمدحأ هدلنع

 ةيوميماهسفن ةبهاولا ليقو
 تنب بني زوأ ثرحلاتنب

 تنب كي رش مأوأ ةمب زخ
 ميكح تنبةلوخوأ رباج
 حتفلاب نأ نسحلا أرقو
 فدحرب د قتب ليلعتلا ىلع

 دوعسمنإ أرقو ماللا
 نا) ناريغب هنعهللا ىضر

 (اهحكنتس نأ ىنلادارأ

 اهحاكن بلطاهحاكننسا

 حكن ليقوهيف ةبغرلاو
 طرسشلاو ىنعمب حكدتساو

 لوالا طرسشلل دييقت ىناثلا

 اهتيه لالحالا ىف طرش

 ةدارا ةيطا فو اهسفن

 هللالوسر اهحاكتتسا

 لاق هناك لس و هليعةلنا ىلص

 كلت بهو نا كلاهانللحأ

 نادبرت تنأو اهسفن
 سو هيلعهنلا نصةننال اوسر نال ةبطا ظفلب حاكنل از اوج ليل دهيفو متت هبامو ةبطا لبق ىههندا ارانالاهحكنتست

 ىنعي(كنالاختانب و كلاخ تانب و ) شي رقءاسن ىنعي( كناسع شنب و كمعتانب و) ميهارباهك تداوف
 ىلأتنب ”ىاه مأ نع اهحاكن هلزجب مل نهنمرجاهتمل نحةنكملاىلا (كعمنرجاهىناللا) ةرهز ىنءاسن

 كجاوزأ كلانال-ًاناهننا لزنأ مث ىقر ذعف هيل تر ذةعاف إسو هيلعهنلا ىلههللالوسر ىنبطخ تلاق بلاط
 من س>ثيدحلاقو ىدمرتلا هجرت ءاقلطلا نم تن كرجاهأ ل ىنال هلأ نك ؟لف تلا ةبآلا
 اهحكنتسي نأ ىب_تلادارأ نا ىنالاهسفن تبهو نا ةدنم وم ة أ سمعا و) ليلحتلا ف ةرحطا طرشخسن

 الف ةنمؤملاريغاماف قادصريغب كلاهسفن تبهو ةنمؤمةأ سماكلانلاحأىأ (نينمؤملا نود نم كل ةضلاخ
 ةنمؤمةأىماو هلوقلهل لحنالا هنأ ىلاةعاجج بهذف رهلإبةيباكسل اهل ل لهو هنماهسفن تيهواذاهللحت
 هقح ىف دقعني حاكنلا نأ سو هيلع هللا ىلص هصئاصخ نم ناكو ةما_ملاريغح اكن هل لحال هنا ىلع كلذ لدف
 .بوجوو عب رأىلع ةداي زلاو نينمؤملا ن ود نم كل ة_دلاخهلوقار همالودوهشالو ىلو ريغ نم ةبطا ىنعمب

 ظفلبالا دةعني الهنا ىلا مهرثك أب هدفةمالا قح ىف ةبطا ظفلب حاكنلا داقعنا ىف اوفلتخاوءاسنلارييخم

 ىفاشلاو كلاموةعبب رلاقهب وءاطعو -هاجمو ىردهزلاو بيسملا نب ديعسلوقوهو جي وزئلاوأ حاكنالا

 حاكن فاوفلتخا لوالالوقلابلاق نمو ةبطاو كيلا ظفلب دقعني ةفوكلا لهأو ىتخنلا ميهاربالاقو
 ةصلاخ ىلاعت هلو قا ةبطا ظفلب سو هيلع ةنلا ىلد هقح ىف دقعني ناكهنا ىلا موق بهذف مسو هيلعهنلا ىلص ىنللا

 هلوقل ةمالارئاس ق- فاك جي وزتلاوأ حاكنالا ظفلب الا دقعنيإال هنا ىلا نورتكآس هذو نينمؤملا نود نم كل

 تبهو ىتلا فاوفلتخاو حاكنلا ظفل ىفالرهملا كرتىفهصاصتخاناكو اهحكسنتسي نأ ىبلادا ارآناىلاعت

 ىلص نلا دنع نكي لدها#و سابع نب !لاقف نهنمةأسماهدنع تناك لهو ملسو هيلعهتلا له ىبنللاهسفن
 تبهو ناهلوقو نيميكال؟ وأ حاكن دقعبالا أسما دنسع نكيولو هنماه سفن تبه وة ملسوهيلعهنلا

 ىهىبعشلا لافاهيفاوفلتخاو ةب وهومه دنع تناكلب نورخلاقورب د قتلاو ضرفلا ليج_س ىلعاهسفن
 نيسحلا نبىلعلاقو ثرحلاتنب ةنوميم ىهةداتقلاقو نيك اسملامأةيلالطاة ب راصنالا جز تنب بني ز

 مياس ىنب نم ميكح تنب ةلوخ ىهريي زلا نب ة درع لاقو دسأ ىب نمرباجتنب كب رش مأ ىهلتاقمو كلاحضلاو
 وهو ماكحالا نم ىأ (مهجاوزأ ف ) نينمؤملا ىلعانبجوأىأ (مهيلعانضرفامانماعدق) ىلاعتدل اوقدهو

 نمانبجو أ امىأ (مهناميأ تكللماموإ رهمودوهشو ىلوبالااوجوزتيالو عب رأنمرثك ًااوجوزتيالنأ

 ماكحالا
 كلانللحأام لالحا كل صا ىأ دك ومر دصموأ تبهر ىف ريمضلا نملاحرهمالب (ةصلاخ) ليلدلاهصخاامفالا ماكحالا فءاوسهتمأو
 لدعهافنوأ همسمل ناو كريغلرهملاب لب (نينمؤملا نود نم كل)ةبذاكلاوةيفاعلاك زب زعري_غرداصملا فة افلاواصولخ نعم ةصلاخ
 ١ ىنلارب ركن ىأ هرب ركنوةوبنلا ل جاله ةمركنت صاصتخالا نان ذؤيل باطخلا ىلا عجر م'ىنلادارأ ناهلوق ىف ةبيغلا ىلا باطخلا نع

 قوقحلا نممهجاوزأىف موياعانبجو أ اموأ مهناج وز يف كتتمأ يلعروهملا نمانبجوأ ام ىأ (مهجاوزأق مهياعانضرفامانماعدف) هل مخفت

 هلوقو كلما هوجو نمهربغوءارمشلاب (مهنامع !تكلمامو)



 ىلجيكنولاضلاهب ىدتهاو كرسشلا تاملظهتلاهبالج (ارينماجارسو) لاطا و سم عسل وأو ماب (هنذابللا ىلايعادو)

 نم نال ةرانالب ف صووارينفاجار سايلاتووأر ينم جارساذوري دقتلا نوكيف نآرقلا هنا ىلع ر وهم او هب ىدتهم ورينملا ج ارسلابليالا مالظ

 ةججابارسوان دابا يعادانتمقنبار ذو نتج بار شبان اددحوبا ده شرأتليتق تفدوهطيا سلفا ءىضيالام ج رسلا

 #1 :ااهبدارملا( نيقفانملاو نب رفاكلا عطنالو) اهظعاباون' (اريمك الضؤهنلا نممط ناب نينمؤملا ارشب و) انترضحل ةرهاظ
 (يلابتالو بناجف كيا مهءاذب لعجاى أل عاف ىافانمم نوكين أل متحبف ءاذبالا مج وه (مهاذأعدو) هيلع ناك امىلعتابثلاو ١

 000 نك و) مهكيفكي هناف هو هز ( هللا ىلع لكوت و) مط ةأفاكمم هاباكءاذباعدىألوعفلاىلاوأ مهماذيا نمفختالو

 (ارينماجا ارسو) ه ماب ىأ (هنذاب) هتعاطو هديحون ىلا ىأ (ةهللاىلاايعادو) رانلابب ذك نلىأ

 ليقورينملاجا ارمسلاب ل يالا مالظ ىلحبأك نولاضلاهب ىدتهاو كرمشلا تاماظ هبالج هنالارينماجارس امس
 باطخمباهنم الك لباقو

 ددهاشلا لئاق هانم جرسلا نم نال ةرانالاهف صووراصبالارون جارسلارونب دهامكحرت اصيلارون هنوبنروثب هللا دم انعم

 هبالنينمؤلا 0 هلوقب سمشلارون تلق رون أو جارسلا نمةءاض ادشأ س مشلاو اسمش همس لواج ار سد امم تلق نافء ىضيالاه
 مهر هتمأ ىلعا دهاش نوكي هنلا نم مط ناب نينمؤملارسشب د) ة ةريثكر اون هنمذخؤي هاذ جارسلار ون فال عش هنمذخ وي نأ نكمال

 . اسوم ادهش نونو كي | *ةعليضفتوه ليقو باونلاوهل ضفلا ليقو اوت لعند زيلع هيلذغتيامكأ (اريك الم
 رييكلا لضقلاوهر مالا ليقو مهاذأأىعربصا سابع نبا لاق (مهاذأ عدو نيقفانملاو نب رفاكلا عطتالو) مالارثاس ىلعمالا
 نع ضارعالاب_رعرلاو || تكف © اظفاحىأ (اليكو لب كو هللا ىلع لكوت و) لاتقلاةب آخ وسنماذ هوهيلع مهزاجنال
 نينفانلاو نب رفاكلا ليلدةيآلا ف نهوعماجت ىأ ( نهوسمت نأل بق نم نهومتقاط مثتانمؤملا محكناذااونمآن يذلااهأإ)

 لبق مونع ضرع اذاهنال اذا ةيدنج 5 مال لافول ىتح حاك- تلا لع قزللعلا تو قامت ندعو ريغ حاكشلا لبق قالا نا ىلع

 نينمؤملا ىلع هلابقا عيج سابع نباو ىلع وقاذهو قالطلا عقيالجكنف قلاط ىهفاهحكتن أ: سما لكلاق وأقلاطتناف كتحكن
 ةراتيا نسا وحر نسحلاو نمواطو مدان ةلاوريبج نبديعسو عيرشوةورعو تيسسملا ن ديعس لقا وةشئاعوذاعمورباجو
 هنالمهاذ أ عدي يلو نبا نعىورو ىفاشلالاقدب ورلعلا لهأرثك ًاوةداتقو ىعشلاو دهاجوراسي نب نايلسوءاطعو ةمركعو

 سضاخلا ىف هاذا كرئاذا ةًأ سما نيعنا ىعازوالاو كلامو ةعيبرلاقو ىأرلا باعصأو ىعخنلا ميهاربالوقوهو قالطلا عقي هنادوعسم

 نافع هلدبال قذألاو نمةلزفاطاق ناكناو دوعسم نبا ىلءاوب ذكلاقهنأس ابع نبا نعةمركعىورو عقيالف ممم ناو عقو

 8 اذال قب لو نهومتقلط متانم ملا مدكست :اذالوقيةهللاو قلاط ىو د زتنالوقي لجرلا ىفلاع

 ىلا ىعادلاو لبقتسملا ف هب لاق رسوهيلعمسا لص هللا لوسر نا دج نعهيبأ نعبيعش نإ وره ىور نهومتحكن من هومتقلط

 لكوتوهلوقبهريسيتبهنلا | كانع (خ) هانعم ىدمرتلاودوادوب أ ءجرخأ كامتالابف عيبالو كمتالابف تعالو كلالابف قالطال
 ىلع كو نم نافهنلا ىلع لوسرلاقلاقرباج نعودانساربغب بابةجرت ىف ىراخبلا هجر احاكنلا دعب قالطلا هللا لعجلاق سابع

 يلع لك فل راسا رهشالاوءارؤالاب اهم 'وصخن ى(اهنودتعتةدع نم نويلع كاف ) حاكتلا لبق قالطال مسو هيلع لصةنلا

 ءافتك الا رينملاجارسلاو ةدعلا جو ةواحلا ناىلاد_حٌأبهذوةدعالفةواحلاو سدسملا ل_ققالطلا ناك اذاهناءاملعلا عجحأ

 هللاهرانأ نم نالاليكو : اهلفاقادصاط ىمس نكيرلاذا اذه سابع نبالاق هب نعم نعتمتسام نهوطعأ ىأ (نهوعتف) قادصلاو

 ناكمقلخ عيج ىعاناهرب هلوقب ةخونمةمآلاهذ مةداتقلاقواطةعتمالو قادصلافصناهلفاقاب_صاهط ضرف دق ناكناوةعتملا

 نرخ تك ناب ار دات لاح لكب ةعتملا قحت سن اهنا ليقورهملا مدن تك 2 اذهليقو مت مرفأ تابعنا

 (نزع) - 14 )

 هلنانأ ل يقو هيلااضوفم

 فاصوأ |ةبسم# هفصو ىكاعت

 لسالا فعطولاوه حاكتلاو متو زتىأ(تانمؤملا تحكناذا اونمآنيذلااهمأإي) هقلخ عبج ( ثلاث. -
 ىمسعهباحس ىفلابآلا ةمئسأ زجارلالوقكوهببساهمالامئار حل اةيمستكءيلا نإ رطدنا ثيح نم هلهّنس الملااكن دقعلا ةيمسنو
 باي نم ءطولا ىنعم ىف هنال د قعلا ىنعم ىفالا ىلاعت هللا باتكى حاكنلا ظفلدريلواهتمنسأ عافتر او لابألا نمسببسهنال لابآلا ةمنسابءاملا
 تايباتكسلا ناعم تانم وملا ص يصخت ىوناينالاو ىشغتلاونإب رقلاوةسامملاوةسمالملا ظفلب هنعةبانكعلانآرقلا باذآ م وهبي رصتلا

 سالاك ةحيحصاةواخلاو(نهوسمت نأ ل بق نم نهومتقلط م)ةنمؤمح كني نا نم .ولابىلوالا نا ىلا ةراشا كا !ذه ىف تانمؤملا ىواست

 دعلا نم نولعتفناهد دع نوفوتستاهنو دعت ينعم لاجر ال ءاسنلا ىلع بجنة دعلا نا ىلع لءادهيف (اهنودتعنة دع نم نييلعم<لاف)

 اهريغنودرهماط مس لواهب لوخدلا لبق اهقلط ىنلا بجنة عتملاو ( نهوعنتف)



 ' رثك(اليصأو) راهناالوأ(ةركبهوحبسو)كلذاو رثك أوءانثلابو رمدب هيلعاونثا(اريثك ارك ذ هللا او رك ذا اونمآ نيذلااهبأإ
 ' الورك انلاوةلاالاهلاالوهنند_جلاو هللا ناحبساوإوفةداتق نعوامهبف نوعمتب راهنأ| ةكن المو ليللا ةكن الم نالرك_ ذلاباصخو راهنلا

 حيبسنلاوةعجا موي لصو مص كاوقكل يصالاو ةركبلا ىلا ناهجومهوحبسوةنلااورك ذا ىأن العفلاو ميظعلا ىلملاةنبإبالاةوقالو لوح
 هناذهيزنتهانعم نال راك ذالار ئاس ىلع هلضفلةنابا ةكنالملا نيب نم ليئاكيمو ل ريج صاصتخاهعاونأ نيب نمصتخا-:اوركذلاةاج نم

 كلذ نمصخ مث ركذلاةلج نماهئافتادابعلاوتاعاطلاريثكستهراثك اوركذلاب (ى ٠ ع) دارين أزاجو تافصلا ن.هيلعزوجالام

 0 ١ 1ع هدا. د ١ | ةدلصىهو ةركيحتيبسنلا
 ةنبالاانافةنبللاهذه تعضوال_هنولوقي وهل نوبختكتي ونوفوطي سانلا لعؤ هاياوز نمةب واز نم ةنبل ةالص ىهواليصأو رحفلا
 قصغتبالوسر لاغلاق مطم نب ريبج نع(ق) ءافزالا تهيج: شع هيقدر اج نعو نييدتلا ماع انأو 7 ذا اورصعلاو هللا

 رشح ىذلاريشاحانأو ىف رفكلاةفاوحجىذلا ىاملااأو دج انأودجمانأ ءامسأةسجىل سو هسيلعقلا أ ين ةدإ_.موأ ءاشملاو

 (1 ىسوم ىفأ نع (م) اميحرافؤ رهللاهامسدقوىن هدعب سيل ىذلا بقاعلاو بقاعلا انأو ىدق ىلع سانلا ىصيىذلاوهإ) ني ءاشملاو
 : ىنوىاملاانأو ىنقملاان أو دج انأو دجمان ألاف ءاممأ هسفنانل ىمسي ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ناك لاق ناكامل( هتكتالموكيلع

 اهيأإي) ىلاعت هلوق«ه دعب ىن الف ىنقاذاف مط عبنملاءايبن الار آىندي بهاذلا ىلوا اوه ىئقا | ةمحرلا ىنوةبوتلا سد لئادلج

 لعجالا ةضي رف هدابع ىلع لجو زعهللا ضرفي /سابع نبالاق (اريث“ «ررك ذهللااورك ذا اونمآ نبذلا دوس هكا

 هكرتف ادحأر ذعي لوهيلا ىهتنيادحهلل عجب لهناف رك ذلاريغر ذعلا لاح فاهلهأ رذع من امولعم !دح اط أ ىلع فطعني نلريعتسا

 لاقوكب ونج ىلعو ادوعقوامايقٌنلا اورك ذاف ىلاعتلاةفاولكلاوحالا فهد مه مأو هل قع ىلعاب ولغمالا ] افؤرتوهيلعاونحهريغ

 ةينالعلاو رسلا فو مق لاو ةحصا| فورحبلاو ربلا فراهنلاو ليلا نعي اريثك ارك ذهللا اورك ذاوىلاعت [| هفاطعنا ف ضيررملا دئاعك
 هجو ىلعدايامرك ذنوكين أكل ىنبنيهوعرك. اذا هانعم( هوحسو) ادبأءاسنيالن أري كلارك ذلا ليقو ىلعاهونح ىفةًارلاو هيلع

 اًضيأ طسولاهنممهفي نيفرطاارك ذنالةموادملاىلاةراشا هيف (اليصأ و ةركب) ءوس لكن عهنزنتلاو ميظعتلا لمعتسا ىتحرثك م ئاه دلو

 ءاشعلاو برغملاو رصعلاورهظلاةالص ليةورصعلا ةالص ىنعياليصأو حبصلاةالصةركبهلاواصهانعمليقو | هنمو فؤرتلاو ةجرلا ف

 ةخسن قدازةئابالاةوقالولوحالو ربك أةنلاو هنداالاهلاالو هنددجلاو هللا ن احبساولوق هوصس ىنعمليقو || ىأكيلع هللا ىلص مطوق

 ضناحلاو بنجلاورهاطلااطوةيتاملكلاهذهاريثكهلوقب دارملاوهناوخأ ن عجيب تاب ربعف ميظعلا ىلعلا || دارملاو فأر و كيلعمحرت

 ليقو نينمؤمللرافغتسالاةكناللا نموةجحرلا هللا نمةالصلا (هتكنالموكيلع وصب ىذلاوه) ثدحلاو || مظوق ةكنالملا ةالصب
 هتكئالموةللا نا تلزناملسألاق هيلعءانثلاوهدابعىفهلل يجارك ذلاةعاشا ىهدبعلا ىلع هللا نمةالصلا [] نينمؤملاىلعلص مهلا
 ةبآلاه ذه هللا لزناف هيفانكرش ا دقوالا فرشب هللا لوسرايهتلا ك-صخامر كب وب أ لاق ىنلا لع نواصي || ىاجتسم مهنوكل اواعج
 رفكلا ةماظ نم كج ركل ةكنالملاءاعدو هني دهوهتجر هنا ىنعي( ر رونلا ىلا تاماظلا نم كج رخيا) نولعفربتبفك ول
 صتخريغ مكيلع ىلصيهلوق نا ىلا: :راشاو نينمؤملا عيجلةراشب هيف(امحر نينمؤلابناكو)ناميالارون ىلا ون ماقال دكا
 هللا نوربىأ (هنوقليموب) نينمؤلا ةيحت نب( مهتيحت) نيمالا عيب ماعوهرب حولا تقو نيعماسلإب د ىذلا
 . [| لاقبزاعنإءاربلا نعىورو تافآلا عيج نم مهماسيو مهيلعىلاعتبرلا )سي ىأ (مالس) ةمايقلا موب 3 0
 ٍ ءاجاذال اق دوعسم نبا نعهيلعاسبالا نمؤم حو رضبقبالت وملاك لم نوقلي ىنعي مالسهبوقلب موب مهتيحن || 7 0 5 0-0

 نم نوجر خي نيحةكناللمهلعإبن ليقو مال_لا كر قب كب رلاق نمؤلا حو رضبفلاتوملا كلم |[ يما 4
 (ادهاش كانلسرأاناىنلااهيأ) لجوزعهلوق © ةنجلا ىنعي(امي رك اوجأ مط دعأو) مهرشبت مهروبق 0 و

 (اريذنو) ةنجلاب نمآ ن ل ىأ (ارشبمو) ةمايقلاموب مهلكق املا ىلعادهاش ليقو غيلبتاالسرلل ىأ

 ك0 تت تل ب لتكاا

 ىأ ىنلا ىلعنولصي هتكنالموهنلا نا لزن املهنا ىوروةجرلا ةالصاا,دارملا نا ىلع ليل دوه (امحرنينم ولا ناك (

 3 :وقلي موب ) مطةنلا ةيحت ىألوعفملا ىلا دصملا ةفاضا نم( مهتيحن ) تلزنف هيفانكر شأ دقوالا فرسشب هنلا لوسراب هنلا كصخامركبو بأ لاق
 تعب نمىلع(ادهاش كانلسر اانا ىنلااهمأاي) ةنملا ىنعي(امي رك ارجأ مط دعأو) يلع مالسلا ى اعتو كرابتننا لوبي (مالسإ) هنورب
 ترم لوقت ةردقملاحوهو كلا قلدعلا دهاشلا لوق لبقيإكمهياعو مههنلا دنع كالوقالوبقم ىأ مه داصتو مهب ذكنت ىلع مهبلا

 رانلابن ب رفاكلل (اريذنو) ةنحلا, نينمؤملا (ارشبمو) !دغديصلاهبا ,اردقم ىأهبادئاص .رقصهعم لج رب



 هئمدارملاغولب و ةججاحلاكاردارطولا ءاضق ليق (ارطو نهنم اوضقاذا مهتايعدأ جاو زأ ف جرح نينمؤلا ىلع نوكب اليعكلل)
 بني ز سو هيلعهنلا لصهنلالوسر جي وزن نم هنوكدا ارأامل لثموهوةلاحمال انوكم (الوعفم) هنوكي نأدب رب ىذلا (هللاىمأ ناكو)

 مسا (ةللاةنس) ءاسنلاددع نمهلردقوأدي زةأسمابثي زحاكنوهودل ىمأوهللحأ (هلهنناض رفامف جرح نم ىنلا ىلع ناك ام)

 نأوهو نيضاملاءايبنالا فةنس كلذ للا نسلق هناكج رح نمىنلا ىلع ناك امهلوقا دكؤ مال دنجوابارتمطوقكردصملاعضوم عوضوم

 دواداتناكوى رارسلاورئاهملامهتحنتناك (8 )"٠ دقوهريغو حاكنلابابىفمهيلععسو ومط حابأ ام ىلع مادقالا ف مهبلعج رحال
 ةيزس املج :أ نر نارا ٠110) م جخ7خ #2 خخخ ا

 ةرح ةثاهلث ناملسلو
 لزنو هندي و ىني رتسلا قلافهعم لخدال تبيهذو تيبلا لخد ىتح قلطن اف لاق ىريغمأ اوجرخ دق موقلا نأ

 قوةاشب لوأ بني ز ىلع موأامهئاسن نم ئ ىلع سو هيلعهتنلا ىلص ىنلا موأاملاق سنأ نع (قأل باخلا
 ا لجوزعالوق يو هوكرت تحال و ازبخ مهمعط أ لاقطوأتباثلاة بني ز لعمل وأم لضفاوراك_ أ ةياور
 نوب م ا ايضام هللاءاضق ىأ اوت سمان د) بول خالو بطلا اساوقباك ىبتاال خذا (ازودقماردقةنا ىعأ هي وا و ىذلا ده زق ما ىهو بني زئلانجو زلوقي (ارطو ناكد) لبق نماونم ربو هني اوضفاذا) ىبتلاوهر ىدلا عج (مهابعدأ جاوز اف ماع (جرحنيضؤل الك نوت ا

 تالادرف ودل نبذلا) نسمانعم (نليق نماواخ نيدنلا ىف لبا ةننس) ءريغو حاكسنلا نم هلا لح ابف ىأ(هلهننا شرقا كا تليج نآدب_راعنقوالو || تل ف عاناك ام)الاوق ه9 مسردياعقت سخر اسزاوسةزي تح روكي
 لوالا نيذلا نم الدب( هن هريغو حاكنلا باب فمويلع ع سوو مط حابأام ىلع ما دقالا ىف مهياعج رحال نأو هو ءايبنالا فةن_سهللا

 هلا ل ىفهتلعح نا فق 0 ْ : 3 0 7 1 ةب رسةثامعبسوة أ ىماةثاملثن امل سوة ] سما ةئام مالسلا هيلعد ,وادلناكدقف ىرارسلاو رئارحلا مظناك

 اي ا ا تالاسر نوغلس نبذلا) هل |وقب ءايمنالا ىلع ىلاعتهنل  ىنثأ مهل لح اا مف دحأ ىلعج رحالنا اضقمءاضق ىأ
 ىنعاوا نو د ل 0 55 ع 00 6 0 0-0 0

 0 *. || اظفاحىا (اييسح هئاإب ىكو) مهيلع ض رفو مط لحأ امف مهتءالو سانلاةلاقن روفاحالىآ (مهللاالا ادحأ

 ل 7 , هيلعةللا لصةللا لوس رنا كلذو (سلاج 7 نمدج دك قب ام) لجوزعهل اوقف مهبساحب .وةقلخلاعلا
 قش رنتاالاووشَع دب دز ىنعي جلاج .ر نمدحأ|اب ادت ناك ايها رامل اة رادعن شنان زجقزنال سو
 ةئناو سانلا ثنو هلوق همر نمدداو و بالا ناي تح ا ةيييو ك7 نا رابأ نكي معنا ىنملاوةثراحنبا
 1 كو )هاشختن ا قحأ ديسادع بانا نسل لو ا ارباورهاطلاو ب او مساقتلاءانب | ناكدق تلة نفحات رهصلا
 قوام ابفأك بين منبذلا لاج رابدارأ ل سيقو لاجزلا غلا وذل 0207 اؤهو يلا رنمهلوقب يفنلاكح نم اوجرت أ دقتلق
 ةريغصلا ىلع ايساتو بوجوه مظعتلاو ربقوتلا بوختو ىلا يمال أوه لوسر لكنا ى |( هنلالوسر نك-او) مهدلبي

 زيد ناك رب ىبزاو || بري سابع نإلاةهعمالوى ادعت ةونالقءوبتلاةبانا متس(نيبتلا تاخر ةكاط لحس ا
 ناك ام) د ارك ذ ادلو مو 1 نو نوكي انبات اع

 وو 00 مالسلا هيلع ىسيعنآحصدق تلق نافهدعب ىنالهن ا هماع ىف لخد ىأ (اياعئنث لكب هللا ناكو) الج .ر راصإ

 تنسوا كيرالا الماعلزغي نامزلارختآ ف كزني نيحو لبق ”ىن نمت مالسلا هيلع ىسعن!تلقىنوهو دعب نامزلاو آف لزني
 010 < لاقلاقهنع هللا ىضرةرب ره ىنأ نع (ى) هتمآض عب هناك هتلبق ىلا ايلصمو لسو هيلعفتلا ىلص دم ةعب رش

 ا 6 5 ّ - -

 الادني تلعام هلو وو إ | عموما هل اومن انانائقي ب لجر لك لبق نما ينن الا لثسو لس نا وا ارحل لوسر

 ميهارباو مساقلاو بيطلاو رهاطلاوذئنح نيغلابنانوكي ملنيسحلاو نسحاو نيغلابلاكلاجر نمدارملاو حاكتلاو رهصلا ةموح نمهدأو و

 ةحيصنلاو ةقفشلا بوجو و مهيلعدل ميظعتلاو ريقوتلا بوجوى ا عجريامف هتمأوبأ لوسر لكو ( هللا لوسر) ناك( نكلو))انايبصاوفوت
 ىنبتلاو مهمكك< همكح ناكف ةقيقح هدال اواباوسيل نبذل <لاجر نمد حاود ز وءانبالاوءابآلا نيب ةتباثلا ماكحالار ئاس ىفالهيلع مط

 هلبقئىن نمم ىسعوم دعب دحأ أبنيال ىنعي مهرخآى أ عباطلا ىنعم مصاعءاتلاحتفب (نييبنلا تاو ) ريغالبي رقتلاو ص اصتخالا باب نم
 دوعسم نب|ةءارقدي وقتو مت ا لعافو عباطلا ىنعمءاتلا ارماكر» ريغو هته ض عب هناك ل سو هيلع هللا ىلص دم ةعب رش ىلءالماعلزتي لزتي ناحو

 9 ابلع وت لكب هللا ناكو ) نييبنلا متخ ابن نكلو



 (ارطوابنمدب زىضف امف )
 غلب اذاف ةجاخلا رطولا
 هبق هلئث نم هتجاح غلابلا

 هرطو هنم ىضق ليف ةمه

 اهيف ديزل ىنبدولا سلف ىنعملاو
 اهنع ترصاقتو ةجاح
 تضقناو اهقلطو هتمه

 ىو ر(اهك انجؤز) اهتدع

 لوسرلاقتدتعاامل اهنا

 ديزل مس ا

 ىسفن ىف قل وأ ادحأ دحام

 بني ز ىلع بطخأ كلنم
 تلقو تقلطناف دب ز لاق

 لوسرناىرمشبا بذي زاب
 لسو هيلعهللا ىلص هللا

 اهجوزتو تحرفف كبطخي

 و هيلعهتلا ىبص هللا لوسر
 ىلع ملوأامو اهب لخدو
 هيلع )وأ ا.هئاسن نم ةأ يما
 زب لا سانلا مطأوةاشيذ

 اهنعتباطو اهنعهتمهترصاةتو برأ هيف هلق بي لواهنمهتجاح ىأ (ارطواهنمدي زىضقاماف ) لجوزع [|ل<

 هنريبخأ: أىردأافلاق كله ت دجو فيك هلال وسراب : ناقيو نييلع ]سي هئاسنرجخ عبتتي لعشس هتعدناو
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 كسفن ىف تو ىلاعتهلوق ىف نسح ا لو قيام لاق نيا نب ىلع نبدباعلا نز ىنلًاس لاق ناعدج نب ديز نب.

 لاقف لسوهيلعهنلا ىبص تلا لو سر ىلا دب زءاجاملل اوقيتاقءاشخحت نأ قحأ هنلاو سانلا ىثُحو هيديم هللا ام
 نيسحلا ن ىلعلاقف هللا قناو كجوز كيلعكسم أ لاقو كال ذهبمع ب اي ز قاط أ ن أدب رأ ىنا هللا لوسراي
 ديرأ ىنالاق ديز ءاجامافاهقلط .سادز ناو هجاوز أ نمنوكتساومن | هماع أ دق لجو زعهللا ناف كل نكس يل

 نوكتساهمأ كتماع دقو كجوز كسسمأ تلق /لاقو ىلاعن ا هبناعف كجوز كيلع كسم أ هللاقاهقلط أ نأ
 رهظيو :يدبب هنأ لعأى امته نالةوالتلا قباطموهو ءايبنالا لاحق يلالاو ىلوالاوها اهو كجاوزأ نم

 يولع لسما ل اوسرهرمضأ ىذلا ناكوافاهك انجو ز ىلاعنلاقف هنماهح وزئرب ةرهظي ملوهافخأ ام

 امناهنأ ىلع لذفهرهظيالوهمتكيمثهرهظيهن أري ناز وجالهبال كلذر هظإ :ناكلاهقالطةداراوأ اهتبحم

 قوكتخحنىتلانا اديز رين أ ءايحسا كلذ ىنخأ من او هتجوز نوكتساهنأ هللا هماعأ ام ءافخ | ىلع بنوع

 عالطا نم ىحتسي وناسنالاهنم ظسحتب عيش نمكو ىض ىم نسح لوقا ذهو ىتجو ز نوكتس كحاك--

 كلذ ىف لوخدلا ناك ا.: رو هللا دنع بيعالو هيف لاقمال قاطملالحو عستم حابمهسفن وهو هيلعسانلا

 هللا ىلصىننلا عوزتواط دب ز قالط هنن لعجاء اوهو نيدلا ىفاه رثأمظعي تابجاولوصح ىلا اماس حابملا

 اليكللاقو مكلاج رن .دحأابأ دم ناك ام ىلاعتهنلا لاق[ هتنسلاطباو ىنبتلا ةمرحةلازالاهايا ٍسو هيلع

 اديز ملسو هيلعةئلا ىلص ىلا ىمأ ىف ةدئافلاف تلق ناف مهتايعدأ جاو زأفج رح نينمؤملا ىلع نوكي

 ىفىخأو اهقالط نع مس و «ياعهللا لص ىننلا هاهنف هتجو زاهماهينب مع أى لاعتهنلا ناوهتاق اهك -اسماب
 حابيلاهجاوزب ىلاعت هللا د مف هسنب اة سما جوز «:سانلال وق ىث> دب زاهقلطاملف هب هللا هماعأام هسفن

 لوقلا انزوجاذا هذهو اهاوه نع سفئللادر وةوهشللاعفاهك اسماب» سمأ ىف ناكليقوهّمال كلذ لثم

 ظ ءايبنالا لاح ىف حدقيال كلذ لثم ودي ز اهقلطولاه-اكنوأامتح ىنخأ هناوهو نورسسفملاهركذ ىذلا مدقتملا

 | هيفت ةركتالا ذهل ثمواهتسمتساف ةأؤاهآ ارهناو ءامشال هذه لثم نمهبلق ىف عقيام ىلع مولمريغدبعلا نعم

 ظ نم سفنلال يمودولا نالامثأم دصق, لاما منعوفعمةأحفلا هكون ناسا نموا ناوسملاا

 هاو اوقو هبف مثال نسحوهو فورعلاب ىمأنلا قناو كججو ز كيلع كسمأأ لوقو عأةلاو رسشبلا عبط

 م اقتأوهلل م اشخأانألاقدق مالسلاوةالصلا هيلع هناف قرسامف هللا ىثح نكي مهنا هبدري هاش نأ قحأ
 هلوق © ءايشالاعيج فلاوحالام ومع ىفةيشحلاب قحأ هللا نارك ذ سانلا نم ةيشخلارك ذا هنكلودهل

١ 

 لاف (اهكانجو ز) اهلوخدلادعب لحت ىنتملاةجوز نا عيل ارطولاءاضقرك ذواهتدع تس ضقت اواهقلطو هسفن !|

 قوف نمةنلا ىنجؤ زو نكؤإبا نكجوزلوفت رج باعاساقسربلا عاتنأ عرش ني تناك نأ

 نمةأ ما نمام ثالثب كيلع لدأل ىنا ملسوهيلعهللا ىلص ىبنا لوقت بني زتناكى عشلالافوتا ومسلم

 ١) مالسلاهيلعلب ربجريفسلا ناوءامسلا ىفهننا كلي نزدكت 1قلودخاو كدجوىدج نيم لدت كئاسن

 قلطناف لاق ىلعاهرك ذاف ههذادب 0 يا زةدعتضقت |ىللاق سنأ نع

 لوسرنالاهملارظنأ أنأعيطتسأام ىتح ىرد صيف تمظعاهمي ًاراماف لافاهنيحير مح ىهواهان أ ىتح دي ز

 هللا ىل ص هللا لوسر لسرأ بني 1 1 ا يي

 هللالوسر ءاجو نآرقلا لزن 'راه دج. م ىلا تماقف ىف ررماؤ أىت-ًايشةعناصبان ام تلاق كركذي 'لسوهيلع

 محللا اوزيل |انمعطأ لس د هيلع هلل | ىلص هللا لوس رنااننب أردقلف لاقنذا ريغب اهماع لخ دف لس .وهيلعهللا ىلص

 مسوهيلعهنلا ىلسنلال اوسر جرف ماعلعلادعب تيبلا ىف نون دحتتي سانأ ىتب و سانلا جيف راهنلا دما ىتح

 نا



 عملعف نايصعناكنا اورفكلالضوهف لوبفلا نع عانتماود ,ر نايصع نايضعلا ناكن اف (انيبمالالط لض دقفدل اوس روشان ع 1 :

 (هيلعتسمعن وه ةمعنلا لج ًاودىذلا مالسالاب (هيلعشا من اىدلل لوقت ذاو) قسفوأطخ لال ذوهف بوجولا داقتعاو سالالوبق

 كلذو شج تنب بني ز( كجوز كيلعلسمأ) (1+8) ةئراح نب دب زو>وهلوسر ةمعنوهللا ةمعن ىفبلقتم .وهف ىنتلاوقاتعالاب ٠
 ة يللا -للةلىلتشللشة[١” اس سس

 ةعىلطملادبعتنب ةميمأ امهمأو شجج نب هللا دبعاهيخأو ةيدسالا نش تنب بذي زيف ةبآلا هذه تازن |

 ناكو ةئراح نبدب زدالول بذي زبطخ ل سوهيلعهللا لص ىنلا نا كلذو لسوهيلعهللا ىلصةننالوسر
 هللا بص هللا لوسر بطخاماف هاندتو هقتعأو ظاكعب ةيلهاجلا ادن زىرتشا ملسوهيلعةللا ىلصةنلالوسر

 ةنباانأتلاقو تب ةثراح نب دي زلاهبطخمهن أت ماعاملف هسفنلاهيطخ هلأ تنظو تيضر بني: ز إس وهيلع
 ىلاعتهنلا لزناذ كلذ اهوخ هر ككل ذ_كو ةدحاههفوةايجءاضيب تناكو ىبسفناهاضرأأالف هللا لوسراي كتتمع

 حاكن ىنعيا ىمأهلوسرو هللا ىغقاذا بني زهتخلأ ىنهيةنمؤمالو شب نبللا دبع ىنعي نمؤل ناك امو
 عنتم وأ ادار أامريغ دربنا ى :ءلاو ىضقام ىلعرايتخالا ىأ ,ه ىمأ نمةريخلا مطن وكت نأب ني زاديز

 تعمسامافارهاظ أ طخ طخ ىأ (انييسال لس لدق كرش رت رو هبهلوسر وهنا مآ

 لخدوادن زاهحكن اف لسوهيلعَللا لس هللا لوسر ديباه ىمأ تاعجواماسوايضراهوخأأو بني ز كلذ:

 نيسجو ةفحلمو اعردواراجوامهرد نيةسو ريناندةرمشعاهيلا سو هيلعةنلا له ةللالوسر قاسواهم

 كسا رلعسمدت ًاوهيلعةئلا عن أىذلللوقت ذاو) لجوزءدهلوق ُُه رمت نماعاص نيثالثو ماعط نما دم

 0 د ز نم اهجوزاملإ_سوهيلعهللا لصةتلالوسر نا كلذو بني ز ف تازن بألا (كجوز كيلع

 تناكوراجو عرد ف بذنب زرصبافةججاح مون تاذادي ز ىتأ سوهيلعمشا لص ةهالوسر نا ماي دنع

 بولقلا ل لقمهللا ن احبس لاّتف اهنسح ه- معأوهسفن فت عقو شي رقءاسن منأن م قلخ تاذةليج ءاضيب

 هللا ىلصةللا لوسر ىتأ و تقولا ىفاهتيهاركهسفن فق ةاأودن ١ ز نطفف كلذه ترك ذدب زءاجاماف فربهناو

 مكاو ًارامةنلا لو سراي هلل اوال لاق د اهنم كبار كلامهللاقف ىتمحاص قرافا نأدي رأى الاقف لسوهيلع

 كرز كيع كشارتسو كسا نس 90 جال ةررا ص را

 هيلع تمعن أو مالسالابهيلعهتلا عن أىذلل لوقت ذاو ل جوز ءهلوق كل ذفاهقلطا دي زنا ماه رمأ ىف هلا قتاو

 الواهيف ىأ (هللا قتاو) سشجج تنب بني ز ىنعي كجوز كيلع كسمأ هالوم ةئراح نب دي زوهو قانعالابىأ

 اهقرافولهملق ف ناكل مقهرهظم ىأ (هيديمةثلاام) كسفن فرمضتورست ىأ(كسفن ف و) اهقرافت

 مهنغال فاحت ل يق و مهميحّتست سابع نبالاق( سانلا ىذحت ”و)اهقلط هنأ ادولق ةواهبح سابغ نبأ لاقاهج وا

 تازنامةشئاعو دوعسم نءاو رمع لاق (هاشخت نأ ق حأهناو) اهديك منهن سما قالطب الجر سمأ اولوقب نأ
 هللا ىبصةللالوسر متكول ت تلاق ةشئاع نعوةبآلا هذه نم هيلع دشأىهةبآ ل سو هيلعةئلا له هللا لوسر ىلع

 لاقوىد_مرتلا هجرت ًاهيلعت معن و هيلعةنلا نأ ىذا! لوقتذاوةيآلا ذه ماكتل ىسولا نمرلسو هيلع

 بي رغ نسح ثيدح

 هيلعةللا ىلص ىنلا باق ىفاهتب عوقو نما طوزن ببسوةبآلاه ذهريسفت ىفهورك ذامتلق ناف (لسف)

 هينيعدم نم سو هيلع للا ىلصهبصنع قيليالامو جرحلا ظعأ هيفاطدب ز قالطهثدازاواهآراماه دنع سو ْ

 ملسوهيلغهنلا ىلص ىنلا قحب ةفرعمةلفوهلئاق نم مظعمادقا |دذه تلقا: دلاة ايلا ةرهز نم هنع ىهنامل

 هللا لص هنم نيج ءاسنلا ناك الو تدلوذنماهارب لزب ملوهتمع تنب ىهو هتبحع اذاهآر لاقي ف يكوهلضفب و

 بحب وهواهكاسمابادبز سعأب نأ ع نع سو هيلع هللا لص ىنلاهي زنتىف كشيالف دي زلاهجّوزوهو ل سو هيلع

 ىلع نعةنبيع نب نايفس نع ىؤزامبابلا اذهىفامحصأو نب رسسفملا نمةعامج نعرك ذاك هاا هقيلطت

 هللا بصهللالوسرنا

 امدعباهرصب أ إ سو هيلع
 قتعقوفدأيا اهحكنأ
 هللا ناحبس لاقف هسفن

 ناكلذو بواقا!بلقم

 لبقا,نعوفجتتناكهسفن

 تعمسو اهدب رئالكلذ

 اهترك نفةحييبستلاب بنز
 قهللاقلأو نطفف ديزل

 ةبغرلاو اهتبفح ةهاركه سفن
 لوسرل لاقفهللا لوسرلاهنع

 ىفا لسو هيلعةننا ىلص هللا

 ىتبحاص قراف نأ دب رأ

 ئناهنم كدارأ كلام لاققف

 الااهنمتبًارامهتلاو اللاق

 ىلع مظعتت اهنكلواريخ
 هللاققف ىنذؤتو اهفرشل

 كد جوز كيلع ك_سأ

 وهواهتلطنالف (هللا قئاو)
 نك

 اهمذنالف هللا قتاووأ قاطي

 ىذأوريكلا ىلاةيستلاب
 كك ف قح)ج وزلا

 فقمت ىأ (هيدبمةئلاام

 اهقلطن ااهحاكن كسفن

 هللاءادبأ ىذلاوهو دب ز
 ققخأىذلاليقو ىلاعت

 ةدومواهبهبلق قاعن هسفن
 فواولاواهابادب زةةرافم
 ىشحتو) كسفن ىف تو
 هناشانلاةلاق ىأ (سانلا

 ايشاخ قحتواهكسميالن اةدا ارا ك سفن ىفايفخم كجوز كيلع كسمأدب زالوقتى الاحلاواو (هاشخ نأ قحأ هنلاو) هنباةايصا كن

 متكلهيلا ىوأ وأاممأيش لسوهيلعنلا ىلصةللا لوس .ر متكولاهنع للا ىضر هشئاع نعوهللا ىش< ناب كلذ ىف ةيقح سانلا ىثحتو سانلاةلاق

 ةبالاهذه ١



 هبؤدصي ناب حيا وهلوس .روهنلاب نيف دصملا ( نينمؤملاو) للا ىلا هج و رسأ ع نمهيلع كك وتلا هللا ىلاءيمأ ض وفللاوأ دياعبالىذلا داقتملا

 (تارباصلاو نب رباصلاو تاقداصااو) لامعالاو لا وقالاو تاينلا ىف( نيق داصلاو تانتالاو) ةعاطلاب نيالا (نينتاقلاو تانم ؤلاو)
 اضرف(تاقدصتملاو نيقدصتملاو تاعشاخلا و) نيفثاخلا اوأحراوجلا وبواقلاب هلل نيعضاوتملا ( نيعشاخلاو) ت'ايسلا نعو تاعاطلا ىلع

 لكنم ضيبلا ماص نمو نيقدصتملا نموهف مهر دب عوبسأ لكف قدصت نم ليقوالفنو )ه ٠ . اضرف(تامئاصلاو نيم اصلاو)الفنو

 نيمئاصلانم وهفرهش
 (مهجورف نيظفاحلاو)
 تاظفاحلاو) لحالامم

 6 1 هنا نب رك اذلاو

 ديمحتلاو ميبسنلاب

 ةءارقوربكتفلا اوليلهتلاو
 نمرلعلاب لاغتشالاو نأ رارقلا

 تاظفاحلاو ىنعملاورك ذلا

 (تارك اذلاو) نهجورف
 مدقنامةلالدإ ف نف هللا

 فطع نيب قرفلاو هيلع
 فطعو روكذلا ىلعثانالا

 نال نيجوزلا ىلع نيجوزلا
 تابدثهلو ةربظن لرالا

 ناسنجامهناىف اراكبأو
 مكح ىفاكرتشاو نافلتخم

 طسون نم دب نكي لف دحاو
 ىناثلاامأو امهئدب فطاعلا

 ةفصا| ىلعةفصلا طع نغ
 ناهانعمو عجاف رح

 هذط تامماجلاو نيعماجلا
 مط هللادعأ) تاعاطلا

 ىلع (امظءارجأو ةرفغم

 هللا لوسر بطخ مهتاعاط

 3 ؛ زسو هيلع هننا ىلض

 ةممأهتمع تنب شخ تنب

 ةئراحن بدي ز هالوم ىلع
 هللا دعاه .وخأى أوت باف

 نمؤل ناك امو) تلزنف
 (1 ما )ةننالوسر ىأ(هلوسروهنلا ىضقاذا) ةنمؤمةسماالو نمؤم لجرلحصام و ىأ(ةنمؤمالو

 اوانمه رايتخاو هبأ ارلاعبت مهيأ اراوا_عجبنامهقح نم لباؤاشاممه ىمأ نماوراتخنا ( مه عأ نمت ريحلام طن وكتنأ) رومالا نم

 ني روكذملانالدحوب نا هقح نم ناكن او مطفريمضلا عجاماواهرهماهيلاهنعقاسوهايااهحكن اهمننا لونسرات انيضرالاتف هراتتخال

 .سمالا نا ىلع كلذلدو ريختيام ةريخاو ىف وكءايلإب نوكي و ظفللا ىلا ال ىندملا ى اريمشلا عج رف ةتمؤمو نمؤماحعفىنلا تحتادقو

 بردا

 انيفافريم ءادبنلاو فيراونازقلاقيلاجرلا ةنفارك ذا لوسراين او لسوهيلعهنلا ىلدىنلا جاوزأ نا

 ىلصىنلا تينألاق ة هب , راصنالاةرامع من عةبآلا» ذه هنلاررناف ةعاطانم لبقتال نأفاحناناهب رك ذ كيربخ

 تاماسملاو نيماسملا نا تلزنف وشب نرك ذيءاسنلاىرأامو لاجرلا ىلا مش لكىرأ ىلامتلقف لسوميلعةلا

 ىنالاتلاف ةب راصنالا عك تنب ةسن أو ةيمأ ىنأت نب ةماس مأن | ليقو بي رغثي دح لاقو ىذمرتلاءبرخأ
 ريخ نييف نوكيال نأ ى شنو هباتكن م يش قعاسنلا رك ذيالو لاجرلارك ذب دان رلابام لسو هيلع هللا ىلص

 تاخ دف بلاط ىنأن ب رفعجاهجوز عمةشبدلا نم تعجر سيم تنب ءامسأ نأ ىورو ةيآلا هده تازنف

 مسوهيلعهنلا بص ىنلا تنافال نلقنآرقلا نم ئنانيف لزن لهتلاقف لسوديلعهتنا ىلص ىنلا ءاسن ىلع
 لزئافلاجرلا رك ذاكر نرك ذيل نهنالتلاق كلذ مولاقراسخو ةبيخ يفلءاسنلا ناهننا ل اوسرا,بتلاقف

 دايقت الاوهو مالسالا ىلوالا مهعماهبنهح دف لاجرلا عم بنا سمرسشع نطركذف تاماملاو نيمأسملا اهنا

 حيحصتوهو ىلاعت هللا يم أ هبداربامب ناميالاة يناثلا تاماسملاو نيماسملا ناهلوقوهو ىلاعتهننا يمال
 نيتتاقلاو)هلوقوهوةعاطلاةثلاثلا (تانمؤملاونينمؤملاو) هلوقوهو نطابالرهاظا|ةقفاوموداقتعالا

 ئلعربصلا ةسماخلا (تاقداصلاو نيقداصلاو) هلوقوهولاعفالاولاوقالا ف قدصلاةعبارلا ( تاتتاقلاو

 تفتليالن أوهو ةالصلافعوشحلاةسداسلا(تارباصلاو نب رباصلاو)هلوقوهورسوءاسامفوهنلا ىمأام
 نيقدصتملاو)هلوقوهو هللا قزراممةقدصلا ةعباسلا(تاعشاخلاو نيعشاخاو)هلوقوهو عضاوتلاوه ليقو

 هلوفوهو ةفعلاةعساتلا (تامئاصلاو نيمئاصلاو) هلوقوهو موصلا ىلع ةطفاحل!ةنماثلا (تاقدصتلاو

 هنلاني رك اذلاو) هلوقوهورك ذلاَد ةرثك ةريشاعلا(تاظفاحلاو) لحالامجىنعي( مهجورف نيظفاحلاو)

 ىلصىنلا نعئو رواعحطضموادعاقوامئاقةللارك ذيىت> مهنمديعلا نوكسال ليقو(تارك اذلاوا اريثك

 تارك اذلاواريثك هننانورك اذل!لاة نو درفملاامو هللا لوسر اياولاق نو درفملا قيس لاقدنأ لس وهيلعمللا

 هبرهتلا نابرقأ نمو تاماسملاو نيماسملا ناهلوق ىف ل خا دوويفهتلا ىلاهىمأ ضوف نم حابر ىفأنبءاطعلاةد

 ضرفلا ىفةللا عاطأ نمو تانمؤملاو نيتمؤملاوهلوق فل خادوهفهناسلهبلق فلاح /وهلوسرادمتو

 هلوق فل خادوهف ب ذكلا نعهلوقناص نموتاتتاقلاو نيتتاقلاوهلوق فلخادوهفةنسلا ف لوسرلاو

 نب رباصلاوهلوق ف لح ادوهفةب زرلا ىلعو ةيصعملا نعو ةعاط ىلعربص نموت اقداصلاو نيقداصلاو
 نموتاعشاخلاو نيعشاخلاوهلوق ىف لخادوهفهلاممش نعو هنم< نع نم فرعي لف لص نمو تارباصلاو

 ضيبلا ميأرهش لك ماص نمو تاق دصتملاو نيقدصتملاوهلوق فلخادوهف مهردب ع وبسألك ىف قدصت

 هجرف ظفح نمو تامئاصلاو نيمئاصلاوهلوق فل خادوهفرسشعسماخاورشع عبارلاورسشع لالا ىهو

 لخادوهفاهقوقحن سجلات اولصاا ىلص نمو تاظفاحلاو مهجورف نيظف احاوهلوق ف لخادوهف لحالامم

 ىنعي (اهظعارجاو) مهب ونذوحمب ىأ(ةرفغممطهنلادعأ) تارك !ذلاواريثكهننا نيك اذلاو لوقف
 (مهسمأ نم ةريبا مط ن وكن نأ يما هلوسروهنلاىضقاذا ةنمؤمالو ن ءومل ناك امو) ىلاعت هلوق هو ةنجلا

 تاز
 فكل د نيل سل لا بي يا ا



 ىقءاسنلا جرين لثماجربن نجربنالو ريدقاوةني زلاراهظاوأ ىثلا ف رتخببتلاج ريتلاو ةيدقلا ىأ (ىوالاةيلهاجلا جربت نج ربنالو)

 نا.ملسودوادنمز وأ مالسلا امهيلع (8988)  حون ومدآنيباموأ ميهارباهيفدلو ىذلا نامزلا ىهو ىلو الا ةيلهاجلا

 نيام ىرخالاةيلهالار ل2022 ا ضد
 مالسلاامهيلعدجتو ىسيع لاجرلل نساحلا زارباوةشزلاراهظاوه ل يقر رتخبتلاوجنغتلاو رسكتلاوهليق (جر.:نجربنالو)
 ةيلحام ىلوالا لحال اوآ || هخاد نمزج ب قو لسوديلع هللا ىلع دمتو دع نيباموهنلوالا كانا اليك (كوالا اطول ١
 تالا و ككو رفكتلا ناك ليقو هنمامهفلخ ىريف نيبناجلا طيخريغردلا نماصيق سدل# ةأرملاتناكمالسلا امهيلع ناماسو

 ةيلهاج ىرخألا ةياهاجلاو هريغئىثاهيلع سيل ى رطلا طسوهب ىشةوهسبلتفؤلؤللا نم ع ردلا ذخنتةأر ملا تناكرابجلادو رك نمزف
 لا فرك نال يقوةنسفلأ تناكو سي رداو حون نيبام ىلوالا ةيلهاجلا سابع نبا لاقو لاج .رلا ىلعاهسفن ضرعتو
 نين اوةالصلا نق أو )مالسالا لاج ر تناكولبجلا نكسي رخآلاو لهسلا نكسيامهدح أ ناكمالسلاوةالصلا هيلع مدآدلو نم نينطإ
 (هلوسرومنلا نعطأوةاك دل لهأ نءالجر ىنأس الب ناو ةمام دلاج رلا قواحابسص لهسلاءاسن ناكو ةمامدءاسنلا فواحا مص لابخلا
 ةاك دلاو ةالصلا صخ || غلبفهةمءاسنلا عمسي ]توصي ءاخةاعرلاهب ىمزي ىذلا لئمأيشذ تاو همدخي ناكو هسفن هرجأو لهسلا
 تاعاطلا عسيمجت مع منسمالإ نب دولا رالءاسنلا ج ردم نا روعمتج | ديعاوذختاو هيلا نوعمتسي مهونافمطوح نم كلذ

 او نمنالامهاليضفت هبامصأ اف نوتحابصو ءاسألا ىأرف كلذ ,ه ديعىف ,مياعمجه لبجلا لهأ نمالجر ناو نطلاجرلا

 امهءاروامىلاهانرجامهياع || جات نج ربتالوىلاعتهلوق كلذف نهيفةشحافلاترهظو مهعماولزنف مهلا اولوحتف كاذب مهربخاف
 بهن ينادي رباغأا) و 1 قمهلعف ثم نولعفإ م وقى رخال ةيلهاجلاو مالسالا لبقام ىلوالا ةيلهاجلا ليقو ىلوالاةيلغاإا

 (تيبلا لهأ سج لا كتع ىا (ةاكزلا نين او) ةبجاولاىأ (ةالصلا ناو ) ىرحأ اط نكن لناوىلوالارك دن دق ليقونامزلا
 ىلعو أ ءادنلا ىب عض مئالاىأ (سج رلا نع بهذيلةئلادب رياسنا) ىهتامفو م ايف ىأ (هلوس 5 وهللا نعطأو) ضو ,رفملا

 نأىلعليلدهيف وحدملا ك_كلاسج رلال_.قواضر هيفهلل سلامو ناطيشلا لت ىنعي سابع نب |لاقوهنعءاسنلاهللا ىهنئىذلا

 ديعس ةنأو ر وهوهّند ىف نوال |سو هيلعهللا ىلص ىنلاءاسن هه (اريهطت رهطي وتدبلا لهأ) ءوسلا ليقو

 ىلعمهنا ىلا مهريغوةداتقو دهاجم مهنمنيعباتلا نمةعاجو ىردخلا ديعسوبأ بهذو لتاقموةمركع

 لاقو هتني لهأ نمهءاسن
 لاحرلا ديرأ هنال مدع

 اا رعيلت عرطاو) هللا ىلصىنلا ج رختلاق نينمؤملا مأةشناع نع ىو رام هيلع دي مهنع للا ىضر نيسحلاو نسحاو ةمطافو
 امئادنأ نيب مئماثآلا سات هلخداف ىلععاج مثهيفاهلخ اف ةمطاف تناف سلف دوس أر عش نم لجرص طم هيلعوةادغتاذ لسوهيلع
 0 0 سح رلا تعبه ذيلهللادب رياعالاف تيق هت داو ناحل انا فا

 لوسرتدب لهأ ف راقيالثل هيلع شوقنلا ميجلاب ولاحرلاروص هيلع شوقنملاءاحلاب لحر م اوءاسكلا طرملا اسم هجر اريهطن مرهلإ و

 اهنع اونوصتيلومث املا || تن أريخ ىلا كن !لاققف تببل!لهأ نم تسل هللا لوسراب تلتف بابل دنع ةسلاجان أ وتلاق ا ريهطت كرهطي و

 بون ذالراعتساو ىوقتلاب || نسحو ةمطافو ىلعو لسوهيلع هللا لص تلا لوسر تيا فو تاق سو هيلعهتنا ىلصىبنلا جاو زأن م
 نالرهطلا ىوقتلاو سجرل يدا اريهطت مهر هطو سجرلا مهنع بهذاف ىتني لهأ ءالؤه هللا لاقوءاسكب مهال-نيسحو

 تاحيقلل فرتقملا ضرع || ةئس ةمطاف بابب ريناك لسوهيلعهللا ىبصهنلالوسر نأ كلام نب سن |ن عبي رغ حيك ثيد>لاقو
 هندي ثواتبأك اهم تولت تببلالعأ 0 رلاهنع بهذللاادب ريامناتببلالهأابةالصا!لوقي رجفلاة الصاج رخاذارهشأ

 بوثلاك قئاهنمضرحلف ||| تاانم نكتويب ىف ىتيامنرك ذاو) ىلاعتدلوق و سابعل آو رف_عجل آوليقعل آو ىلع ل اةدعب
 نقويرتش هيف و وعلا انا نات هظعاومو نآر قلا ماكح أ ىهليقوةنسلا ىهليق (ةمكحلاو) نآرقلا ىنعي (هللا

 بيظرتو ىهاثلا نع بابلالا كلذوةبالا ( تاماسملاو نيماسملان ا) لجو عدل وق هقلخ عيمجبى أ( ريبخ) هتعاط لهأو هئايلواب ىأ

 ناك هللا نا) نآرقلا ناعمنابب كاةيسللا ىأ(ةمكحلا د١ نا ارقلا ( هللا تايآنم نكتوس فلان نرك ذاو)ماوالا ىف مط

 الوهلوسرةيصعموهيهنوه يماةفلا#نرذحاف نكلاوقأ او نكلاعفابماعوهىااهقئاقحاملاع ١) اريبخ) ءايشالا ضماوغباملاع (افيطل

 برحلا دعب ملسلا ف لخادلا ملسملا(تاملسسملا و نيماسملا نا) تازنف ئمئانبف لزناف نيماسملاءاسن لاق لزنام لس .و«.لعهتلا لصىنلاءاسنىفل زت



 باذيملا ايلف عضي(باذبملا اهفعاضي) كلذ نمهلوس .رمصاعهنلا اوائزلا ليقو نهز وشنو مسو هيلعهنلا ىلص هللا لوس .ر نهنايصع

 (18/) لضفلاةدابز عبتت ةيصعملا حبق داي زف
 نم دشأ ماعلا ىصاعلل

 هيصعملا نال لهاجلا ىصاعلا

 لضفاذلو حبقأ اعل نم
 الوديبعلا ىلعرارحالا دح

 ناكو) رفاكلا مجوب
 فيعضت .ىأ (كلذ

 ىلع) نيبلع باذعلا
 نمو)انيه (اريسيءللا
 (هلوسروهلل نكنمتنقي
 لمعتو)ةعاطلات ,ونقلا

 ءايلبو (اهتؤن احلاص
 اهرجأ) ىلعوةزجامويف
 باوث ىلشم (نين نم
 اه اندتعأو) اهريغ

 ليلج (اميرك زر

 ةنجلا وهو ردقلا

 دحاك نال ىنلاءاسناي)

 نسل ىأ(ءاسنلا نم
 نمةدحا ارة-عامحك

 اذا كسلا تكل
 ةعاجءاسنلاةمأت يصقت

 نونم دج ونإةعاج
 نكيواسن ةدحاوةعاج

 ىف دحأو لضفلا ىف

 وهو دحو ىنه؛ لصالا

 قاف عضو م دحأوا
 هيف ايوتسم ماعلا
 دحاولاو تنؤملاو رك ذملا
 (نقيفتا نا) هءار وامو

 الفباهج اءار و نملاج رلا نتماك اذا ىأ(لوقلاب نعضخت الف تايقتتمنتنكن ا وأىوقتلا نت درأنا
  روقوةبير (ضصءهبلقفىذلا) ىهنلا باوج ىلعبصنلاب(عمطيف) تابيرملامالك لئماثنخانيل ىأ اعضاخ نكلوقب ناجم
 امىلع اهنحتف تيقلأو افيفختءارلاتف دق نر رفاهلصأو ةريبهريغمصاعو قدم(نرقو) انسخ هنوك عمانسح (افو رعمالوف نافو)

 راركتلانم ارارقنررقا قار نم ىلوالاتف ذر قب رق نموأ اراقور متي رقو نمنرقنوفابلا» عم_تجا اذا راقي راق نموأ اهلبق
 صفحو ىتدمو ىرصب ءابلا مهب ( نكتوس ىف) ف اقلا ىلا اهترسك تاتو

 ؛ ىهليفركب و بأو ىمءايلاحتفب و نيبن ىنعمب نيب نماهش غر هاظ (ةنيبمإ حبقلا فةغيلب ةئبس( ةشحاشب نكنمنأب نم ىنلا ءاسناب

ْ 
1 
ْ 

 مذلاناك اذلو سو هيلعهللا ىلهىنلاءاسن لضف لثمع اسنلا نمدحأل سلو

 2 نو رمثعو عستر هشلا نا لاق نه دعأ نب رمشعو عسن نم تلخدكناوارهش

 عقيىتح نويلا قالطلا ضي وفن كلذ ناك لهرايخلا اذهىفءاماعلا فلتخا د(ةبآلا كح لصفإل

 نهريخامناو قالطلاضي وفت نكي مهنأ ىلا علا لهأ رثك أوةداتقو نسحلا به ذفالمأ رايتخالا سفنب

 ىلع نيباوج نكيرلهنأ ل يلدب نكحر سأو نكعتمأ نيلاعتف ىلاعتهلوقل نوقرافاين دلا نرتخا اذا نهنا ىلع
 روفلا ىلع باوجلانوكيقالطلاضيوفت فو كيو بأ ىريشتسنىنح ىلجتنال ةشئاعللاق هناو روفلا
 فاتخا ةبآلا مح ىلععي رفنلاوافالط ناكن وسفن أن رتخاولو قالطلا ضي وفن ناكهنأىلا موق بهذو
 عقيالاهجوز تراتخاف هنأ ىمالجرلاريخاذاو سابعن, او دوعسم نباو رمت لاقفرييختتلا كح ىف معلا لهأ

 ىفاشلاو نايفسو ىليلىنأنباوزب زعلا دبعنب رم لوقوهو ةدحاوةقلط عقياهسفن تراتخا ناو ئ
 دي زلاقوةيعجر نب رخآلا :عواهسفن تراتخا اذاةنئابةقلط عقب ىأرلا باخ دنع نأ الا ىأرلا باهصأو

 كلاملاق هب و نسحلا لوقوهو ثالثفاهسفن تراتخا اذاوةدحاو ةقلط ع قي ج وزلا تراتخااذا تباث نبا
 ءاماعلا رثك أوة_:ئابةقلطفاهسفن تراتخااذاوةدحا رةفلط عقب اهجوز ت راتخااذااهأ ىلع نعىو رو

 دعب افلا وأ ةئامو أ ةدحاو ىت أسما تريخ ىايأاملاق قو رسم نع(ق)ئمعقيالاهجوز تراتخا اذااهنا ىلع

 ىو افالطناكاف مسوهيلعةنلا ىلصةتلالوسر انريختلاقف اهنءهللا ىضرةشئاعتلأس دقلو ىنراتخحت نأ

 ةرهاظ ةيصعم ىأ (ةنيبم ةشحافب نكتمتأب نم ىنلا ءاسنإب ) ىلاعت لوقو أيش كلذ دعي فءانرتخاف ةباور
 ءايبنالاجاو زأناص ىلاعتهللانافةشحافب تنأ نم نونم نال كامي نطبحيا تكرشأ نألهلوقكوه ليق
 نياثم ىأ(نيفعض باذعلااطفءاضيإ) قاما ءوسوز ودنلاةشحافلابدارملا سابع نب !لاقو ةشحافاا نع

 هيلعهتلا ىلص ىننلا بسن نال كلذو ةمالا ىلع ةرحلاةب وق ءفيعضتكن هفرشل نط ةب وقعلا فيعضت بيسو
 هجئاو زأ كلذكف مهسفنأ نم نانم ولان ىلو هن وكل ديبعلا ىلا تاداسلاةيسنك لاجرلا نمهريغىلا سو

 هلل نكشمتنقب نمو) اهباذ_عىأ (اريسيةللا ىلع كلذ ناكو) ةمالا ىلا ةرحلا ةبسنك ن هريغىلا ةبسنلاب
 نب رسثعب ةنسملا ليقاهريغرجأ ىلثم ىأ(نيتسماهرجأ اهتؤناح اص لمعتو)هلوسروهللا عطت ىأ(هلوسرو
 (ا.عرك اقزراطاندتعأو) نيملاعااءاسن فرشأ نه ىلا ةراشاهيفو نوتازغم عفرل نوباوث فيعضأو ةنسح
 ردق ل ثم ىدنع ّنكر دق سل دب رب سابع نبالاق(ءاسنلا نم دحاكنةسل ىنلاءاسناي) ىلاعنهلوق ةنجلا ىنعي

 نافهنتعطاف هللا ىنعي (نقيقتانا) ىدل ظعأ نك<ب اونو ىلع مرك أ نقنت اح اصااءاسنلا نم نكريسغ
 ىذلاعمطيف) مالكلا نققرتالولاجراللوقلاب نلنالىأ (لوقلاب نعضختالف) قتالاوههنلا دنع مرك الا

 عمطلا ىلااليبسدب رجافلاو قفانملادجالوق نافتال ىنعملاو قافن ليقوةوهشو روخ-ىأ (ض سمهبلقف
 (!فورعمالوق ناقو) نيف عامطالا عطقل بناجالا تبطاخ اذا لاما ف ةظلغلا ىلإةبو دن ةأرملاو نكيف
 كامن نارك ذ فورعملالوقلا ل يقو عوضخريغ ننايبب هيلاةجاحلادنع مالسالاو نبدلاهبجوب ىأ

 نوكسو راقو لهأ نكىأراقولا نم موه ليقو نكتويب نمزلا ىأ(نكتويب فنرقو) لجوز عونه

 الد)



 ةوقينألامنلسأ يات اومالاةرثكو ايندلا ىفةداعسلا ىأ(اهتني زوايندلا ةايحلاندرتنتنك نا كجاو زالرق ىنلا اهبأن)

 نكن اراب نلبقأنيلاعت ىنعمو ةنكم الا (81/) هلامعتسا ف ىوتسا ىتحرثك مث ىطوتسملا ناكملا ف نمل عفن ةئرلا ناكملا ف نم

 نئمالادحال نرايتخاور 0300 00000 0 ا تس
 0 1 0 لقىنلااهبأاي) ىلا هتهلوق ُه هدعل عيشالفهدحو بازحالا مزهوهدبعرمصنوهدنج زعأهل كبي رسال

 .. ||| احاربس نكحرس 09 قالطلاةعنم ىأ( نكعتم | نالاعتفاهتني زوايندلاة ايمان درتنآنك ناك جاو زال

 وهللاندرتنتنك ناو) ررضريغ نه ىأ(اليج
 كنمتانسحلإدعأللانافةرخآلار ادلاوهلوسر

 : اوجأن

 ةداي زهنمنيلطو ا يشاين دلا ضرع نمهنلس سو هيلعفنلا ىلص ىنلاءاسن نا ةبآلا هلو زن ببس (اهظع

 ارهش نبم رق .ال نأ ىلآو لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نهرجهف ضعب ىلع نوضعب ةريغب هنيذآ ةقفنلا قف

 نئالعالربكت لاقف هءاسز اسر اع قاطنولوقياوناكو هنأشاماولانتف هباعصأ !ىلا جرح إو

 هللالوسراب تلقاللاق نيتقلطأ هللا لوسراي تلقف !سو هيلعهتلا ىلص هلا لوسر ىلعتلع فلا هناشؤل

 مكنام هربخ افلزئافأ اهفاس تو هناطقلا لك يرو نوعا نوماسملاودحسماتلخدىبا

 سو هيلعهللا ىلص هللالوسر لطي قوص لغات دانو دحسسملا باب ىلعتنمقف تش نا من لاق نهقلطت

 ا تنك سنو طتسي ناكل نم مالا وأ لولو لاو راوبآل ذه كومان

 ةوسن عسل دئموب لسوءهيلعهللا بص هللالوسرتحن ناكو رييختلا ةنآ هللا لزنأ اورمالا اذهتطينتسا

 ىلأ تنةماسمأو نايفس ىف أتنب ةبديح مأو رمع تنب ةصفحو ركب ىأ تنب ةشلاعنهو شي رق نم س+

 ةعتملابحتستو قالطلا
 ةضوفملاالاةلقلطم لكل
 (نكح .رسأو) ءطولا لبق

 (اليجا-ارس) نكسفلطأو
 ايشندرأ+ يفرارضال

 ةداي زو باين نمايندلا نم
 كلذ منف نرياغتوةقفن

 هيلعةللا لص هللالوسر

 ةشناعل ًادبف تازنف هسو ثرحلا تنب ةنوهمو ةيدسالا شجي تنب بنز نهوتايشرقريغعب رأو ة ةعمزتنب ةدوسو ةيمأ

 نومحأ تناكواهنء هلا ىضر ادب رييختلا ةلآتلزئاماف ةيقلطصلا|ثرحخلاتذنبةب رب وجو هب هب ربيخلا ب طخأ نب ىح ني ةيفصو ةيلالطا

 اهملعأرقواهريفن هيلا هلوسروةهللاتراتخاف نار ةلااهياعأر ةواهرب_ة'هيلا نهبح أت ناكو ةشئاعب سو هياعةللا ىلص هللالوسر

 هللا تراتخاف نآرفلا || هوسرو هللان رتخااماف كلذ ىلعاوهنءبانو سو هيلعةللا ىلصهللا لوسرهجو ىف حرفلا ىؤرف :رخآلارادلاو

 ةرخآلا ىادلاو لوس لاق هللادبع نب رباج نع( م) دعب نمءاسنلا كل لحال ىلاعت لاقف نييلع» هرصصقو كالذ ىلءهللا نهر كش

 1 زرت مهنمدحال ن ذؤيب( هبابباسواج سانلا د_جوف )سو هيلعهتلا ىلصةتلالوسرىلءنذأتسب ركب وبل خد

 ادا ف ةالرتو هؤاسنهلوحواسلاج لسوهيل عملا ىلصهثلا وسر دجوفهلنذاف نذأتسافرمع لبقأ 5 ” لخ دفرك ىنالنذأف

 0 راتخام سد تنشر دقلهللالوسرايتلقف لبو« يلع هللا ىل- صىنلاهب كحضأ ًايش نلوقأللاقف اتكاس اجاو

 قوز 2 3 يلوح نهلاقف ملسوهياعهتلا ىل_صىنلا كحضف اهقئعتأ+ وفاهباا|تمقفةقفنلا ىتلاسةحراخ
 ا اذى ةشئاعل امهالك اهقنع ًاجوفةصفحىلا رمعماقو اهقنع عوف ثئاعىلا ركوب ماقف ةقفنلا ىننلأسي ىرت

 هيف ليقنالنأ كيلعالو لسو هياعهللا لص ةللالوسرلأسنالةئلاو ع نلقوهددع سالام مس .وهيلعةللا لصةللال وسر نلأستلوقي

 نين يات ع كحاوزال لق ايلا ةبالاهذه تازرن ىتح نب رثعو 000 ارهش نط رنعا دعوا ادبأ 0

 تلاقف نآرقلااهيلعأر قم ضرعأ نأدب رأى ناةشئاعاب اقف هسن داعب ًادِفلاق امظع اوجأ: مانا ات

 تلاف ةبآلا اهملع التفللالوسراب وهاموتلاق كيب ونأ يريتتسن ىلا راالا اىمأ كيلع

 كئاسن نم ةأ ما ربخال نا كلأسأو ةرخآلا رادلاوهلوسر وللا راةخأ لب ىوبأ ريشتس رشنس أ لوسرابكيفأ

 ارششدم اماعم ىنثعب نكلو اتنعتمالواتنعم ىنثعبي هللا نا اهتربخأالا نهنمة أ سها ىللأسناللاق تلق ىذلاب

 ىوبأ صأتسأ اذه ىفأ

 محو ةرخآلا رادلاو
 ' اذاهنأق الطلا ف رييختلا ا اكلاهتلعو 0
 تلاقف ىراتخا (1 لو. || سف لسوميلعهللا ىلصىنل نأ ىرهزلا نَع( م ةبوعصااو قلعب وكون
 نأ يف درت ةليل نو رشعو عست تضماملح تلاق هام نمو رع فلا !لاق ارهشهجاوزأىلءلخديالنأ

 1 اذاوةئئايةقيلطت اذيلع لخدنالنأتمسقأ هللا لوسراب تاقف ىف دب مل_سوهيلعهنلا ل ص هللا لوسر ىلع خد نه دعأ

 تراتخا اذا هنع هللاىضر ىلع نعو ئشعقيلاهجوز (كل ب نزاع
 (نكنم تانس> لل دعأ هللا نافةرخآلار ادلاوهلو سر وهنا ع درت نانك ناو)ةنئابةد-اوف اهسفن تراتخان اوةيعجرةدحاوف اهحوز

 امظعارجأ) ضيعبتللال نايبلل نم
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 تلاقملو تلف لتقأت لاق كالام كالي و تلق هتهاوان أت لاق ةنالف نب ً اهم ساب فتاه فه ذ|فيسااب ماجر زيا

 كحض ةرثكو سفن بيطاهنمابحع ىسن أ ام لوقت ةشئاعتن اكو اهقنع برضف اهم قلطناف تلاق هتثدح ًااثدح

 ديوس نبدالخ تلتق تناكو ىظ .رفلا<ىلاةأ ص |ةنانب ةأرملا مسا ناكو ىدقاولا لاق لقت اهنأ تف :رعدقو

 | نبد# ىورو كانه سلاج لسو هيلعهنلا ىلص للا لوسرو ةظي رق ىنب قانعأ ناب رضيربب زلاو ىلع ناكولاق

 سامش نب سبق نبت باث ىلع نم دق ناكن جرلا دبعابأ ىنكو ىظرقلااطاب نبريب زلا نأ ىرهزلا نع قدما

 لعنحرلادبعإايلاقفربكإ 0 او اة اازاابت ا ثا موبتيل عجاف

 تييحأ د قوةنم ىلع اودي ىدنعريزاناكدق نا لوسرايلاقف لسوديلعنلا لسنا لوسر لا تبث َ

 هلبا لص هللا لوسر ناهللاقفهانأ اف ةقوج تو هياعفلا سمت ا لوضر لا ققذمد كل بهغاو م هيلا 1نأ

 هيلعهتلا ىلسةنلالوسر تبان ىف أقةايحلاب عنصياسف داوالوهل له الريبك ب ثلاق كمدىل بهو دق |سوهيلع

 كي ًايماىتاطع ًألسو هيلعهنلا ىلصهتلالوسر نالاقف هاناف كل ,هلاقفهدالوأو هلهأ !هللالوسرايلاقف ملسو

 سو هيلعهنلا لص هللا لوس ر تبان ىتاذ كلذ ىلع مهؤاقباخ مطلامالز اجاب تب لهأل اقف كل مهف كدلوو

 ىألاقف كلوهف كلام ىناطعأ دق [و هيلعهللا ىلصهتنالوسر نالاقف ءانأف كا اوهلاقةنلا لوس هلاملاهتذ
 انتمدقم لعفاخ لاق لتق لاق دس أن ب بعكى ا ىرا نع هيف ىءارتن ةينيصة [رمههجو ناكىذلا لعفامتباث
 ىنب وةظي رق نب بعك ىنب ىنعي ناسلجما لعفاف لاق لق لاقلاومش ن؛لازعانررك ١ذاانتيءاحواند دشاذا
 دعب شيعلا ىفامةئلاوف موقلاب ىنتقحل أ امالا تباثاب كد_:عىديب كلأس أ ىنأف لاقاولتق لاق ةظيرق نورمع
 قايىت-هلوق قيدصلار كب بأ غا ابامأف همت دعشب رضف تباثهمدقف ةبحالا تا ىتحرباصبانأ ااهريخ نم ءالؤه

 نم لقب ىم ادق ةرسوسياعتم لسا اوسرناكولاقادبأ ا !دلخ ا دلاخ مهجران ىفهللاو مهاقلي لاق ةبحالا

 لاجرالامهسو ليخلل نيمهس مويلا كلذ ىف مغأو نيماسملا ىلع .هءاسنو ةظيرق ىبلاومأ مسق م مهنمتبثأ
 ةتس ليلا تناكومهس سرفهل سبل نمملجارالو مهسهسرافلو سرفلل نامهس مهسأ ةثالث سراغلل ناكف
 ىراضالادبز نب دعس سو هيلعهللا ىله هللا ل وسر ثعب م نامهسلا هيف مقو موب لوأ ناكواسرف نينالثو

 هيلعهتلا بض هللا لوسر قاكواحالسو اليخ مهد عاتاف د ناد رب جانت دا اب لهاا ىنباخأ
 دنع تناكف ةظي رق نب ورم ىنبءاسن ىدحا ةنانخ نب ورم تنب ةناحي ر مهءاسن نءهسفنل فطص ادق لسو

 ىلع ص رحب ]سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكدقو هكام ىف ىهواهنع فوت ىتح سو هيلعنل | ىلص هللا لوسر

 اهكرتف كيلعو ىلع مخ ا وهف ككلم ىفئئكر تت لب هلل الوسرايت ااقف باخ !اهياع برضيرو اهجوزتي نأ

 مالسإب فرشب ةبعش ن ةبعلثلا ذه ٠ نالاةق هفلخ نيلعن عقو عمسذاهباحصأ نيب وهام يفاه ىمأ نم كلذي

 نب دعس حجر جفناةظيرق ىن نأش ىضقاملف كلذ» .رسف ةناعرتماسأ دق هننالوسرايلاقفهءاخ ةناحر

 يلجأ ا الي رق قى فك ن ا

 هتهخ لا |موهيلعةنا لست اوسرمعج ا ةناف كيلا ىنة قاف موتني و هندي ب رطل تلفأق تك
 سفن ىذلاوف رمع وركب وبأو |سوهيلعةنلا ىلصةنلا لوسر هرضخ ةشئاعتلاق دجسملا ف هيلعتب رض ىتلا
 مهنييءاححر مهبف ىلاعتهنلالاقاك اوناكو تلاق قرت ىفإ اوركب ىف ًاءاكب نمرمع ءاكب ف رعال ىتا هديب دم

 مهوزغن نآلا ب ازحالا لج نيح لوقيب زيرعاعملا لم لوسر مست سملاةدرص نإ نابلس نع(خ)

 ةدحوةئلاالاهلاال لوي ناكرس .و هيلعهنلا لص ةلنالوسر نأ ة رب رهفبأنع(ق) .جااريسن نحئاننوزغيالو
 ل

 ' كيرشال



 عاد

 ةملسم نب دم مهياعو سو هيلع هللا ىلصةنلالوسر سرحب رف ىظرقلا ىدعسلا نب ورمعةايللا كلت ىف جرد
 ةظي رق ىنب عمل خد نأ ىبأ دقورمعناكوىدعسلان: ورمعلاقاذه نملاق ةآراملفةليللا كالت ىراصنالا

 ةملسم نبدي لاقفادأ ملسوهيلعقلل | ىلص دمحم ردغأاللاقو مسوهيلعهللا ىلع هللالوسرب مهردغىف

 هيلعهثلا لص هللا لوسر دجسم ىف تاب ىتح ههجو ىلعج رف هايبس ىلفن ماركس تارثع نم ىنمرحتال مهلا
 هنأش لسوهيلعهنلا ىبصةنلالوسر) ركذف هللا ضر أ نم بهذ نبأ ىردالف بهذ مثةليللا كالت ةئيدملا ف لسو
 اولزن نيح ةظي رق ىنب نم قثوأ نمف ةمرب قثوأ ناك هنا معزي سانلا ضعب وهئافوبهللاها<ن لجر كاذلاةف

 ىصةّللالوسر هيف لاقف بهذ نب ىردهالو ةاقلمهتمر تحبصأف !سوهيلع هللا ىله هللا لوسر مكح ىلع
 لوسراياولاقو سؤالا بئاوتف لسوهيلعهثلا لد هللا لوس .ركح للءاولزناوبص أ ملف ةلاقملا كالت ملسوهيلعللا |[

 هللا لد هللالوسر ناكدقو تماعدقام سمالاب جرزخلا ىلاوم ىف تاعف دقو جرزخلا نودانيلاوم مهناهنلا
 نبهللا دبع مهاياهلأسف همكح ىلعاولزنف جر زل ءافلحاوناكو عاةنيق ىنب رصاحةظي رق ىن لبق لسوهيلغ
 5< نس ئالارسشعماي نوضرنال أ سو هيلعثلا ىلس هللا لوسر لاق سوالا هلك املف ل ,مهوف لوس نب ىنأ
 هدجسم ىف لو هيلعةللا لصةننالونس .روإهج دعس ناكوذا عم نب دقس ىلا كذف لاق ىلب اولا كنم لجر مههذ

 هب تناك رم ةمدخ ىلع اهسفنب بستحتو رجلا ىوادن تناكو ةديفراط لاقي نيماسملا نمةأ ىم|ةميخ ىف
 ىفهواعجا قدنحلاب,هسلا هباصأن يحهموقل لاق دق لسو هيلع هللا بص هللا لو سر ناكو نيماسملا نم ةعيض

 هولمف هموقءانأ ةظيرق ىب ىف )سو هيلعةللا ىلصةنلالوسرهمكحاماف بيرق نمهدوعأىتحةديفرةميخ

 نولوقي مهو هيلعهلا ىصةنلالوسر ىلاهعما وابق أ مئابسج الجر ناكو مدا نمةداسولاؤطو دقرا+ ىلع

 هيلعاورثك أاماف مهيف نسل كلذكالوامن ار سوهيلعهللا ىلصهنلالوسر ناف كيلاومىف نس>ًاورمعابأإ

 ىنف لهشالا ىب رادىلاهموق نم هعمناكن م ض عب عجرف محال ةمولهنلا ف هذخأت الن دعس نآدقلاق
 هللا ل وسر ىلا دعس ىهتاامافهنم عمس تلاهنلك نمذاعم نب دع-.سبهيلا لصين أ لبق ةظي رق ىبلاجرمط
 لس .وهياعهللا لصهلالوسر ناورمجاباياولاقف هيلا اوم اقف هولزن اف 8 ديس ىلا اوموق لاق مس ,و هيلع هللا ىلص

 لاق متناولاق تمكحامم_ميف مكانا هقاثيم رهنلا دهع كاذب يلع دعسلاقف مهبفكحتف كيلاوم كالودق

 هيلعةللا ىلصةنلالوسر نع ضر عموهو !سوهيلعةثلا ىلةللالوسراهبؤ ىنلا ةيحانلا ىفانهه نم ىلعو
 لاومالا مسقتولاجرلا لتقتن أم هبف م | قاف دعسلاق معن |سوهيلعفتلا ىلصةنلالوسرلاقف هلالالجا لسو

 ةعقرأ ةعبس قوف نمهنلا يح تمكح دقل دعسل !سوهيلعهنلا ىلههللالوسرلامتفءاسنلاو ىرارذلا ىسنو
 ةنلالوشر جر مثراججنلا ىب ءاسن نم سرخلا تنبر اد ىف إسوءيلع ةنلا ىلصةنلالوسر مهسبخ اولزغتسا مث
 ىفمهقانعأ تب رضف مهيلا ثعب مق دانخ اهب ق دنقل مويلااهقوس ىه ىنلا ةذيدملا قوس ىلا لسو هيلعفتا ىلص
 مهو موقلا نأ رد سأ نب بعكو بطخلأ نب ى>هل اوسروهللاو دع,هيذو الاسرا مج رك قداذحلا كالت

 بهذي مهو د_سأ نبب ءكلاولاق دو وةئامعستلا ىلاةئامنا. علا نيب اوناك لو قب مطرثكلملاو ةئامعبسوأةلامتس
 نورئالأنولةمنال نطوم لك ىف لاقانب عنصيأم ى رئاميعك ايالاسرا ل و هيلع هللا ىلص هللا لو سر ىلا مهب
 هللا لص ىنلامهنم غرف ىتحبأدلا كلذلزب لفل تقلا هلا ووه عج ريال متم هب بهذي نم ناو عزنيإلىعادلا
 ةإعالعالا عض وك ةيحان لك نمهيلعاهققش دق ةيحافتةإ> هيلع وهللاو دع بطخ أ نب ىبحبىتأ و لسوهيلع
 ىىسفن تلام هللاو لاق لس وهيلعهللا ىلص هللا لوسر ىل ارظناماف لبح هقنع ىلا هادي ةعومج هبا سي الثلةلغ ١
 ردقوباتك هللا مأب سأب الهنا سانلااهمأ لاقف سانلا ىلعلبقأ مثل ذه هللا لذ نم هنكللو كنوادع
 ةظِب رق ىنءاسن نم لقب ل تلاق ةشئاع نعىورو هقذع ب :رضف سلج مثليئارسا ىنب لعدد ك ةم>لمو
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 معن لاقىذأ مهن ه«ىلتعمس كنظألاق تب اخالاءالؤه نه هون دنال نأ كيلعال تلا لوسرإيل افق قيرطلابلسو

 لاق مهنوصح ن.ءلسو هياعهنلا ىبصةللالوسر انداملفأيش كلذ نماواوقي/ ىوأ ار دقوا لاقهللا لوسراب

 هيلعفللا ىلص هللا ل وسر موال وهج تنك ام مساقتلاابأاياولاق هتمقن كب لزن وهنا ءازخأ ادفةدرقلا ناوخاإب

 ةيحدانب ىمهللالوسراي اولاقف دحأ كب ىم لهلاقف ةظيرق ىنب ىلا لصي نأ لبق نب روصلإبهباهصأ ىلع سو

 مالسلاهيلع ليربج كاذ ميلا لملا قف جاب د ةفيظقاهيلعوةلاحر اهءاعءاضيب ةلغب ىلعةفيلخ نبا

 ىبب ٍسوهيلعهنلا ىلههللالوسر تأ اماف مهب واق ف بعرلا ف ذقي و مهنوصح مه لزلزب ةظي رق ىنب ىلا ثعب
 ملو ةريخالا ءاشعلا ةالص دعب لاج جرماناف سانلا هب التو مطاومأ ةيحان اه راب آن مرتب لعل زن ةظيرق
 ءاشعلادعب اهب رصعلاولصف ةظي رق ىنب فالارصعلا دح أ نيلصيال لسو هيلعهنلا لص ىنلا لوقلرصملاااولصي
 هللا ىلص هللا لوس روه راح ءاماعلا لاق لس .وهيلعةللا لص هللا لوس ردن مهفتعال اوكلذب هللا مهماعاق ةريخالا

 لخدبطخأ نبى ح ناكو بععرلا مهب واق ىف هللا ف ذقوراصحلا مه دهج ىتح ةليل نإ رمش عو اس لسوهيلع

 اونقي أ امافه دهاع ناك امبدسأ نب بعكل فوونافطغو شي رق مهنع تعجر نيح مهنصح ةظي رق ىنب ىلع

 لزئ دق كن ادوه رشعماي دسأ نإ بعكل اق مهؤجانب ىنح مهنع فرصنمريغ | سوميلعةثلا ىلصةنلالوسر نا

 لجرلاا ذه عبانت لاق نهامو اولاق مث شاهبأ او نفل نالئالالخ مكيلع ضراع فاو نو رئام يمالا نمكب

 مئانبأ اوملاوم يريد ىلءنونمأتف باتكى هنو دجت ىذلاهناولس ىم ىنهناكل نيبتدق ةئلاوف هقدهنو

 انءاسنوانءانب أل تقنلف لهفه ذه متيب ًالذافلاقهريغهب لدشنالوادبأةار روتلا < ق رافنالاولاقف جئاسنو

 دمت نإب وانني هللا حي ىت-انمهيالقثانءارو كرتن الوفويسلاننيتلصمالاحر هباحص أو دمت ىلا جرخت مث

 ءالؤه لتقتاولاق ءانبالاوءاسنلا نذختنل ىرمعلفرهظن ناو هيلع ىْخنيشانءاروكرغن لو كلهن كلهن ناف

 دق هباحص أو دج نوكي نأ ىسعهناو تبسلا|ةليلةليللا هذه مت ًأنافلاةريخمهدعب شيعلا فاه نيك اسما

 البق نمهيف ثدحأ نكي ملام هيف ث دحتوانتبس دسفناولاق ةرغهب اص أو دمت نم بيصن نأ انلعفاولزئاف اوما

 رهدلا نمةليلامزاح هم اهندلو ذنم جنم لجر تاباملاق كيلع فخلامخسملا نم مهباصاف تملع دق نمال

 اوناكو فوعنبو رم ىباخأر ذنملا دبع نب ةبابلابأانل ثعبان أ سو هيلعهتلا ىلصهتنالوسروىلا اوثعب مهنامث
 ءاسنلاو لاجرلا هيلا ماق هوأراملف مهيلا لس وهيل تلا لصقل وسر ه|سزافان يع هريشتسن سوالا ءافلح
 هقلحىلاهديب راشأو معن لاق دم كح ىلعلزنن نأ ىرتأ أ ةبابلاب ياولاقتف مط قرف :رفههجو ىف نوكس نايدصلاو

 ههجو ىلعةبايلوت اقلطنا مثهلوسرو هللا تنخ دق ىف تفرعىتح ىامدق تلازامهتلاوف ةبابلوب لاق ججذلاهنا

 هللابوتي تب ىتح ىفاكم حب 21 ال هنئاو لاقؤه دع نمد و. ىلا دحسملا قطب روتحلس وهيلعةللا ىلص ىنلاتايلو

 املفادب أ هيفهلوسرو هللا تنخ دق دلب ىف هللا ىناري الور دبأةظب رق ىن ضرأ أطيالهللا دهاعو تعنصامم ىلع

 ىذلإان اف لعفذاامافهل ترفغتسال ىنءاجدقولامأ لاق هيلعأطب أوهريخ لسو هيلعنلا ىلصةنلا ل اوسر 8

 قوهو سو هيلع هللا ىل ص هللا لو سر ىلعةب ابل ىفأةبوتلزن أهللانامثهيلعهللا بوتي ىتح هناكم نم هقلطأ

 هللا ل وسراي تكحض مم تلقف كحضي يوميات ليشش الوسر تعمسف ةملس مأتلاقةملس مأ تبي

 ىلعتم اقف لاق تثش نا ىلا, لاق هنا لوسراي كل ذب هرمشب 3 الا تلقف ةبابل ىبأ ىلع سب: لاق كنس هننا كحضأ

 هيلاسانلاراثف لاق كيلعهللا بات دقفرشب أةبابلاب أ يب تلاقف باخلا نهيلع برضي نأ ل بق كلذواهترجخ باب
 نامثلاقهقلط اصلا ىلاجر ان هيلعرماملف هديب ىنلطي ىلا وههنلا ومر نوكيىنح ةنلاوال اقف وفلل

 نم مهبسنربضنلاالو ةظي رق نماوسيل ليه ىبب نمرفن مهو ديبع نب ديسأو دعس نب ديسأو ديعس نهبلعُب

 سرر ري ري يبيبيبريرريربيبربيبيبيببببتائتتت_ا؟ا_77ٍ_7ى لل

 هيلعهتنا ىلههللالوسر يت! ىنح عجرف لسو هيلع نلا ىلصهتنالوسرلةحيبقةلاقماهنم عمسو نوصحلا نمان د

 00 ا رقودب اهبف تلزن ىتلاةليللا تاااوملاسأ موقلا معونب مهكلذ قوف
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 (اروفغ ناك 'نا)اوباتنا (مهياع بوي وأ اراوب وتيولاذا (ءاش نا نيقفانملابذعي و) دهعلابممعافوب ( مهق دصب نيقداصلا هللا ىزجيل)

 ميكب دبلن تالا وسل وسلا لارا بانيقي اناا (اير) ةيوتلا وبقي

 نير فاظريغىألاعوهو مهمعزب ا كرا ةظ (اربخاولاي 0( ا ا (مهظيغب)

 (مدد رهاظ نيذلاهللال ازنأد) ابلاغ 2555 ارداق (ازيزعاب وقهللاناكو) كل ”الملاو جرلاب (لاتفلا نينمؤملاهللا ىقكد)

 38 38 00 سلط ىس ودإأ 7 اهفطقن 0 ادب 0 000

 . موحش( اا
 ئوردب محل ارةي صرملا || اح ب اهباقو الش ةحلاب نب رالاق هزاح قا نءاسول نجر تر

 ىتأمالسلا هيلع لب ربج نا 0 مهف دصءازج ىأ ( موقدصإ نإق املا هنا 1 لجوزعهلوقو دحأ موب سو هيلعهللا
 ادا 1 0ك مهرو ما عرال وناالاىلا.يدهفىأ (مهياعبوتي ,وأءاش نا نيقفا' !ابذعيو) دهعلابءافولا

 مزهناىنلاةليللاةحيبص سو مهر ودص فشل ىأ(م جلظيغب ) نافطغو شي رق ةنمىأ(اورفكنيذلاهللاد روام>راروفغ ناكهنبانا)

 وسال عجرو بازل يف فاك يوقد ناكو) راو لاب ىأ(لاتقل نينمؤ هلا كور غظ ىأ /ايخاول ودا ملبخ
 ! رو تاوو ةندلا ىلا بازحالااونواعى1(باتكلالهأ نم مهورهاظ نيذلالزن أو ) ىلاعتهلوق و هماقنت ف ىأ(ازي زع)هكام

 موزيلا هسرف ىلع ,هحالس ( مويصايص ن. )ةظي رقونب مهو نيماسلا| ىلءو ل سو هيلع هللا ىلص هللالوسر ىلع نافطغو شي رو نم

 سرفلا هجوىلءرابغلاو قع (نولتفتاقي رف) ف ودا ىأ(بعرلا مهم واق فذقو) ةيضيصاه دحأو مهافاعمو يوصل ىأ

 اكهام لاقف جرسلا ىلدو ني_-سجو ليقةثامعس ساوناك لاقي ىرارذلاوءاسنلا ىنغي (اقب رفنورسأتو) ةثامساون اك لاقي لاحرلا

 ةعباتم نملأق لب ربجاب سرافليقو ا 0 عنك 0 مصرايدو وشر مردأو)

 ىلا ريسملاب كيماي هنبانا (ةظيرق ىنب ةوزغرك ذإل

 مهلا 0 او ظرف ىف ل لل ا

 000 حالسلااوعضوو ةنيدملا ىلا قدنلا نعنونمؤملاو لءوهيلعلل لصفرصنإخدالب فانيسا
 نم نا سانااف 0 ةلغب ىلع قريتسا نم ةمامعلاممعتم لسوهيلعهنلا ىلصةللالوسر مالسأاهيلعل» راج ىف ةًارهظاا ناك اماف

 .تد و م1 ا 3

 للا تنب بذي ز دنع ل سو هيلع ةثلا ىلصةللالوسرو جابي د نم ةفيطقاياعوةلاحراهيلع ءاضيب
 0 3 2 تءضوام كنع هلل افع ليربجلاق من لاق حالسل تعضو دقٌتلا لوسرايليربج لاف هقش تاسغدقوهسأر

 0 0 هجو ىلعرابغلا ناكهناىورو موقلابلط نمالانآلا تعجراموةلبل نيعب رأذنم حالسلا ةكئالمل
 1 سو هيلغ هللا كل ماي ىلاعت هللا نالاققف هسرف هج ووههجو نعرابغلا حسي م سوهيلعفللا لص ىلا لعؤ هس رو لب ريج
 ىلع لاقفاوباف ىمكح مهتكر بو مءاونأ !تحتفو مهرائو أ تعطق دق ىناف مهلا ز هتاف ةظي رقىنىلا دماعان او دل رقىنب ىلا ريللاب
 | تا نب دعس كج ىبب ىفالا دعلا نيلصيالفاعيطماعماس ناكم نم نا نذافايدانم سو هيلعهتلا لص ىنلا ىمافلابلب ولازاز ف

 مهفتمكح دعسلافف هب ||. م كعراسو سانلاهردتباو هلا ةتلرب لا ناكل مرتان
 مطزتتسا عةمقرأ عرس قوف سانا حح تمكح دقللافو وهال - ىنلاربكف م_هؤاسنو مهب رارذ ىبستو مهلتاقم لتقت نا

 فذدفو) ريسأ امعيسو لتانتمهث امساوناكل و ةوهنامعتسا ىلاةئا فاك نم مهو مهقانع بر ضف مهم دقواق دنخ ةنيددل | قوسفف قدنخو

 ىرارذلاوءاسنلا مهو(اقي رف نورسانو )لاجرلا مهو (نولتفن)هلوقب (اقي رف) بصأو ىلع وى اش نيعلا مب وفوحلا (بعرلامب واقف
 نب رجاهللمهراقع ل عج 0-0 هللالوسر ناىورةعتمالاودوقنلاو ىئثاوملاىأ (مها اوم أو مهرايدو مهضر اك-روأو)
 ةمايقلا موب ىلا حسفت ضرأ لكو أبي محو !مورلاو سرافوأ ةكم ىهولاتقلادصقب 5 او) مل زانم فكنا مط لاقوراصنالا نود

 ارداف( اريدق ئث لكى لعل ناكو)



 !ذهاهسفن ىف ىهىأ اديدحانم نورشعةضيبلا فلوقتامهب ىدتقملاىأهب ىس للا وهو5 و دؤ ىأ مصاع ناكث يح مفلاب(ةنسح ٌةوساهنلأ
 وأرخالا مويلا فاي وهللا فاح ىأ(رخالام .ويلاوةللااوج رب ناك. نا )هسفنب لئاق ثيحاهم ىستؤب نااهقح نمةلصخ هيف 31 ني دحلا نم .غابملا

 نسح ةوسأ ىأ ةنسحب قلعت, نمل ليفو بطاخن اريمض نملدبل ازوجاله نال فعض هيفو ل نم دب نملاولاةزخالا مويلا ميعنو هللا باول ماي
 هوئيغتسل ىتحاوازلزب نأةننا ,هدعو(بازحالان ون هؤملا ىأرا_لو) ءاخرلاو :دشلاوءاجرلاو فوحتلا فىأ(ارينك ارك د و) ناك نل ةنناك

 ءاحاماف بيرقهلوق ىلا لبق نماولخ نيذلا لثم مكناياملو ةذجلا اركي (:950) نأ متبسح مأهلوقبهورصنتسيو

 0 لا 0 2 ا اا 8 اهلنا
 ااا ااا را وتا ملا ا 7
 وهلوسراورزاوبوهللانيداورصنت ناودو مديماهناودماو ردك ى (ةنسح 2 هدو اولاق) ديدشلا بعزلا

 هلوسرو هللااندعواماذه

 (هلوسرو هللاقدصو

 بورضب ىذوأو هم لتقو ههجو حرجسو هتيعابر ترسكد قذاو ه لعفاه عبي هيام ىلءاوربصتوهنعاوفلختت

 نا ىنع ؛(هللااوجري ناك نمل )تنسب اونتس اواضيأ كل ذ كمت أاولعفاف هسفنب كلذ عم م اساووربصف ىذالا

 (رخآلامويلاو) هللا باوت 00 تالا ناسي تام هللالوسرب ةوسالا

 هللااندعوام اذ هاولاقبازحالا نونمؤملا ىأرالو) ىلاعتلاقف بازحالاءاقل دنع نينمؤملالاح فصو أ 5 5-3 3 5 مءارضلاوءارسلا ىلع نطاوملا عبج ىفنئأ(اريثك هللارك ذو)ءازجلا هيف ىذلا ثعبلا موب ى شح و ىنعإ 3 5 8 2 ةرصنلاوةيلغلان || وماع
 هعمل هل . ةلباقم وهو اد عواهف ى أ(هلوسروهللا قدصو) .دعوباقي دصتوهنلا ىمالايلست كلذاولاق ىأ (هلوسرو 1 5

 || مهناف عقوام ىلا ةراشا سيلهلوسروهللاق دصو مظوقوارورغالاهلوسروهللا اند عوام ني-ةفانملالوق 3 يعبر ىلصوبنلا
 : بازءالا نا هراضكال لاق

 ١ 2 5 3 3 2 2 0 2 0 . ١

 لثملكلا عقيف دعوام عيج ىفةراشبلاىلا ةراشا وها ياو عوقولا لبق هلوسرو هللا ق دص نوفر عياوناك 0 9 : ١

 : كلذاولاق داعبلل اواقأدق ] (املستو) هتلاقي دصت ىا (انا.عاالامهدازامو)هل اوسرو هللا قدصوول أوس روهللاان دعواماذهاولاقددشلا مهو ار اماف رشعو ًالايل || نممهباصأامو بازحالااو أر املفءالب وةدش مهقحلت ناو دغو مهنا ليهو سرافو مورلامتفو ةكم حتف 0 عيل نورااس
 بطخلا ىلإ ةراشا اذهو

 هيلعلا اودهاعامباوماق ىأ (هيلعهللا او دهاعاماوق دصلاجر نينمؤ ا ن«) ىلاعتهلوق عيه ىمال ىأ

 ىضق ل_مقو دهشتسا ىتح داه+|ىلعربصو هدهعب فووهرذن ن. غرف ىأ( هبحن ىضق نم مهنف ) هباوفوو
 || دهعلابءافولا ىف هدهجلذب ىأهبحن ىضق ليقوهبامأوةز رج ىن-هبءافولا ىلع لق فدإجأ ىنعب هيحن (مهداز امو) ءالبلاو

 ا نورظنتي نينمؤملا نمءالؤهدعب قب نم ىنعي (رطتني نممهنمو) دحأوردب موب فهشتسا هبحن ىذقليقو بازحالاعاتجا نماوأرام
 || لاقسنأنع (ق) (اليدبت) مهدهعىنعب (اولدبامو) ءدعالا ىلعرصنلاوأةداهشلاما ني ىمالادحأ || (اناسجلالا) مهميجيو مويلع
 ض1 ىدههأ نأ نيكرشملا تلناقلاتقلوأ نعت بغةتلالوسرايلاقفردب لاتق نعرضنلا نب سنأ ىمعباغ [| (اولسنو) هديعاوموهنلاب
 :١ امبكيلارذتعأىفامهللالقنوملسملا فسكت ا اودح امون ناك املف عنصأأام هندا ني ربل نيكرمشملا لاتقةنلا نم) هردقو هئاضقل

 ا 3 ذاع« 0 0 000 كيلا 10 ىنعيعءالإ اوه عنص اوقدص لاحر نينهؤملا

 ىأ (هيلع هللا او دهاعام
 فدخ هيلعهو دهاعامف

 || نمههابشا فو هيف تازئةبآلا هذهن ا نظنوأىرئانك سنألاقهنانيي هتخأالا دحأ هفر ءاف نوكرسثملا || ىقدص لثلا فاكر اجلا

 ال لوسر عمانو :رجاهلاق ثرالانببابخ نع(ق)ةبآلارخآ ىلاهيإعهللا اودهاءاماوق دصلاجر نينمؤملا || ىفىنقدص ىأ هركب نس

 بعصم مهنمأيش هرجا نم لك اهلوتام نمانخ ندا ىلعانؤج أ عقوفلهاهجو سمدلن ا ىلص هللا راجلا حرطل هركي تم

 [يسماقمسأر تديهيلجرانيطغاداو هالجر تدب هسا راهمانيطغاذاانكوةرم ٌّك رتو د>أ مول لتقريمع نب لاحر ردن لعفلا لاصياو

 |[ وهفهنرهتعنأ نمانمورخ ذالا نمه-يلجر ىلع - هجن و هسأر ىطغن نا لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اوقلاذامهنا ةباحصلا نم

 هذهوهنركهل تحضنو تكردأىأ تعنب أ نمانموهلوقو فوص نم نولمع ءاسك ةرغلا امهيدهم 58
 ىلص هللال وسر عماب رح

 0 ءاندجوو مهسبةيمروأ حربة نعطوأأفيسلب رم ا

 ةراوتسا بعصموةزجو دب ز نإ, د ءسوةحءاطو نافع نب | نامعمهواو دهشتس: ىتحاول: اقواوت سو هيلع هلل

 نا ”دبال تاثدحلا نم ج لكن التوملا نعةرابعر اص بحنلاءاضقو بعصموةزمك اديهش تام ىأ ( هبحن ىضق نم مهن ) .هريغو

 ١ اة يس نايئمك ةداهشلا ىلعىأتوملا ( رظنني نم مهنمو ) هرذن ىأهبحن ىضقد_ةفتاماذاف هتبقرف مزالرذن هناكف توع
 ىف ماك بولقلا ض سو قافنلا لهأ نماولدب نا ضب رعتهيفوةداهشلارظتن» نمالو دهشتسل الهو ريغالو (الب دبت)دهعلا (اولدبامو)
 : رابدالانولوبال لمق نمهننا او دهاع ناكدقلو ىلاعنهلوق



 هثلاعن نموأةمالسو ةيفاعفرمجةلاطا ىأ (ةجر كب دارأوأ) هريغوأ ل تق نم كسفن أى (أوس عب دارأ نا) مب هلازنا تلا دار أم ىأ (للانم .
 (مكنم نيقوعملانل لعي دق ) .ارصان(اريصنالو الو هللا نود نم مط نو دجالو) عنملا نعم نم ةمصعلا فام ةج ركب دارأنا كج 0

 (انبلا ره) نيماسملا نمرهاظلاف (مهاوخالنيلئاقلاو) نوقفانملامهو عنميىأ ملسوهيلعهللا صلال |وسرةرصن نع قوعي نمىأ

 لاجراياوماهو لجرإب لهنولوقيف ميئامأوةعاجلاو دحاولا نيب هيف نووسي مهتافز اا لهأتغل ىهوادجتاوءدوانيلا مكسفنأاوب رقىأ
 ىئاليلفانايتالا (اليلفال) (89)  برحلا ىأ- (سأبلانوتايالو) برقورضحاوحن دعتملعفهب ىمسنودوهو

 (اريدنالوايلو لان ود نم مط نو دجحالو)ارصن ىأ(ةجركبدارأوأ) ةزهىأ(ًأوس بدار ناهثلا نم)

 نيلئافلاو) اسو هيلعهتلا لصةنهالوسر نع سانا! نيطبكلاىأ(مكنم نيقوعملاةللا لعيدق) مهعنع ارصصان ىأ

 ميلع فا اناف برحلاهعماودهشتالف لو هيلعةللا ىلصا د اوعدوانيلا اوعج .راىأ(انيلا له مهناوخال
 هباحص ا ودجتام مطنولوقي و لسو هيلعةللا ىلص ىننلاراصن أن وطبئياوناك نيقفانملا نمسان امهليق كالطا
 ىف تازن ليقو كالاههناف لجرلا اوعدهباأو نايفس وب أمهعلتباىأ مهمهتلالابجلا اوناكو لو سأر ةلك الا

 نامهنافهعم نمو نايفسىبأديب مكسفن أل تق ىلع <لمحب ىذلاممهباا تاسرأدوهبلا نا كلذو ناقفانملا
 ليقافانيلا اوماهانتا اربجو انن او ا متتاف يلع قفشن اناوا دحأ عكسنم اوقبتسيإةرملاهذهىفكيلعاوردق

 ردق نألاولاقوهعمن مو نايفسىلإب مهنوفوخي و مهنوقوعي نينمؤملا ىلعهباعص أو لول س نب ىبأن ب هللا دبع
 ىلاانباوقلطنا انههاناتقي ناالاوهامري_خهدنعامد# ن-نوعجرناما ذحأ مم قبتسول مكيلعم ويلا

 ظ نوتايالد) ىلاعتهلوقو ف اباستحاوانامياالا نياقفانملا لوقبنونمؤملاددزب مفدوييلا ىنعيانناوخا

 اريثكن اكله ليلقلا كلذ ناكولو باستاريغنمةعمسوءاي رىأ (اليلقالا) برا ىنعي (سأبلا ||
 موني أ رف وحلا ءاجاذاف ) نيجلاو لخبلا,هللا مهفصر ةرصنل او هللا ليبسف ةقفنلابءالخ ىأ (جيلع ةحشأ)
 ىأ (تولا نمهيلعىشغيىذلك ) نبجلاوفوخلا نممهسؤرفئأ (مهنيعأرودن كيلا نورظني
 اذاف) فرطيالفدرصب صخشي وهإاقعبهذيهنافهبابسأ هيشغوت ولا نم برق ىذلا نيعنار ودك
 لعفكلعفتةب رذ ىأ (دادحةنسلاب) نمالاةلا>ىفومروكو ذاىأ(موقلس)لا ازىأ (فوحلا بهذ

 ةم_-سقتقو كيف مهتاسلأ اوطسب ليقوةبيغلاو صقنلابك ولوانتوكوضعهانعم سابع نبا لاق ديدحلا
 موق عجشأ ةمينغلا دنع مهفانمةمينغلاب قاب متسلفلاتقلا معماندهشانافانوطعا نولوقي ةمينغلا
 نوكىنعملا اذهىلعفةمينغلا دنع نينمؤملانوحاشي ىأ (ريخلا ىلعةحشأ) موق نبجأ ب رحلا دنعو
 هللا طبحاف)اظفل نامالااورهظأن او نا.:الاةقيقحاونمؤي ىأ (اونمؤرم كئاوأ) لاملاريخلايدارملا
 طابحا ىأ (اريسي هللا لع كلذ ناكو) هريغو داهجلا ىه لق نيماسملا عماهب نوايا اوناكىلاىأ (مطامعأ
 ىنعي (بازحالا) نيةفانملاءالؤهىنعي (نوبسح) ىلاعتهلوق و ريسي ةللا ىلع م لك نا عم مطامعأ

 تأيناو) مهعاوفرصن ادقواقرفوانبج مهاتق نعاوفرصني أ (اوبهذيمل) دوهلاو نافطغواشي رق
 اوناكمهنأو نونمتيىأ(بارعالا ف نودإب مهنأولاودوب) باهذلا دعب لاتقل مهبلا اوعجري ىأ (بازحالا

 مىماديلال ا امو5 رابخأن ءىأ (مكنابنأنعنوائسي) فوحلاو نيجلا نمبارعالا عم ةيدابىف
 نولوقيف مهرذعهب نوميقياليلق نولناقي ىنعي(اليلقالا اواناقام) نيقفانملاءالؤهىنعي (مكيفاوناكواو)
 لوسر ىمكلناكدقل) لجوزعهوقو باستحاريغ نمءاي رليقوةراخابىرلاوهليقو معمانلتاقدق

 ءابر ةعاس نورضحع

 امرادقم اليلق نوفقب. و

 نوفرصنب م مهدوهش ىرب
 حيحش عج (ةحشأ

 ىلع بص ليخبلا وهو

 نوثاب فريمضلا نم لاخلا
 ءالخ نرحلا نوتايىأ

 ةمينغلاورفظلاب( كيلع)

 نم (فوحلا ءاجاذاف)
 هيلعهنتموأودعلا لبق

 نورظنيمهتيأر) مالسلا
 رودت)ةلاخلا كلت ىف( كيلا
 الامثو انيمي (مهنيعأ

 نمهيلع ىشغي ىذلك )
 ىنثغلل رظني اك (توما
 تاركس ةجلاعم نمهيلع
 اذاولوافوخوارذحتوملا

 (فوحلا بهذاذاف) كب
 اونمأو فوحلا كلذلاز

 مرمر مح
 موبطاخ (دادح ةئسلاب

 موذ آو ةدبدش ةبطاخم

 قلسم بيطخ مالكسلاب

 قال_سم ل_ٍجرو حيصق
 ىأ مالكحلا ىف غلابم

 انتم_سق اورفو نولوقي
 انلئاقو مك اندهاشدقاناف

 ىف (اونمؤيإل كئلوأ) موقلس عاف نملاحةحشأو ةمينغلاو لاملا ىلعةحشأ ؟وبطاخ ىأ ( ريما ىلعةحشأ) ىو دع متبلغانناكمب ووكعم
 (اريسيهللا ىلع) مطامعأ طابحا( كلذ ناكو) لامتالا نمهورهظًامرفكلا مه رامضابل طب أ(مطامعأ هللا طبحاف ) ةنسلالابلب ةقيقحلا

 ةرك (بازحالا تايزاو) اوفرصنادقمهناعماوفر صني لو اومز هني بازحالا ن' نونظي مهنبج ىأ (اوبهذب ل بازحالا نوب سحي) اميه
 نيب نولصاح ةيدابلا ىلا ةني لا نم ن وجر اخ مهنا مهنبجل نوقفانلااذمي ىأ ىدابلا عج نودابلا (بارعالا ف نوداب مهتأولاودوب) ةيناث

 مرابخأ نع(مكئابنأ نع)) ةنيدملابناج نم مهنم مداق لك (نولئسي) لاتقلا نم فوحلا هيفامماولزتعي ومهسفن أ ىلعاونمأيل بارعالا

 لوسر فكل ناكدقل)ةعمسو ءاي ر(اليلقالااولناقام) لاق ناكو ةنيدملاىلااوعجر يلو (مكيفاوناك وول 5لع ىوجاسمعو



 ا ىلع فمع( نوفانمالوقي ذاوإلاخيلب كير حت وحلاباوكوسو(ا ديد الاززاولزازو) ناس.الا ىلعربصلااونمتما( نونمؤلا ىلتب|كلانه)
 محدزلافةيبتكلاثيلو « مامطانباومرفلاكلملاىلا9 - هلوقكواولانيقفانلافصووهليق (ض م مواقف نيذااو)لوالا
 ريشق نب بتعم ناىور (ارورغالاهلوسروهللااندعوام ) مويلعهبشلا ل اخ داب مهنول قس نوقفانملاناك نبدلا ىف مطةريصبال موق مه ليقو

 وأ يف نوموفت ناكمالوانهه كلرارقال ىأ ص ف> ميل مضب و ( كل ماقمالا) ةني.دملا لهأ مه (برثي له أ )هبادصأو ىبأن لا دبع مهو

 ,روعلاقيس ابعنإةءارق ىهوةروعلاتاذةروعلاولاملاةروعلا (ارارفالانودبريناةروعب ىهامو) ةروعتاذ ىأ (ةروعانتويب
 مهتوب نأ اورذتعاةروعفيف<آهروعنوكينأزوجيوقرالاوودعلا (88.+) هنمفاخيللخهنمادباذااروعن اكمل
 قراسلاوود_ءالة ضرع

 هون ذا تساف هنصحريغاهنال

 هيلا اوعجريمث اهونصصل

 امناو كلذ نوفاغال
 لاتقلا نمرارقلا نو ديرب

 كلوق نممهتويبوأ

 نم نوصلخلا نيبتيالاتقلاورصحلابنونمؤملاربتخا كلذ دنعىأ(نونمؤملا ىلتبا كلانه) .طرفظلاورصنلا

 ليقوريشق نبب تعم ىنعي (نوقفانما لوقيذاو) ةديدش ةكوساوكوس ىأ (اديدشالازلزاولزلزو) نيقفانملا
 (ارورغالاهلوسروهئلاان دعوام)د اقتعا فءضو كش ىأ( ض ىم مهولق ىف نيذلاو) هبادكأو ىنأ نب هللا دبع

 رورغلاوهاذه هلحرز واح نأ عيطتسالان دحأ أوسرافو ماكاروصق حف دان دعي قافنلا لهأ لوقوه

 ىنع (بشب لهأي) هبافحأو ىلغبق نبس وامهو نيقفانملا نم ىأ (مهنمهفئاط تلاقذ او) ىلاعتدل اوق وه

 مساب برثي ت يمس اهنمةيحان ىف هس و هيلع هللا بص لوسرلاة ني دمو ضرالا مسا بري ليقو ةنب.دملا لهأب
 ىمست نا ىهن اسوهيل علا ىلصىنلا نأرابخالا ضعب فونامزلا يدق ىفاطزن دق ناك قيلامعلا نم لجر

 || (مكل ماقمال) خيبو نتاوي رقتلاوهو بي رثتلا نماهبفاملةظفللاهذهدركدناك ةبيط ىهلاقو برثي ةنيددملا
 ليقو لو هيلعهنلا ىلص د عابتا نعليقو لزانمىلاىأ(اوعجر اف هيف نويعقتو نولزغنركل ناكمال ىأ |[ نم)هرادنالف ىلعتليخد
 ةيلاخ ىأ(ةروعانتو يب نانولوقيإ ةماس ىنب وةثراح نب ىنسعي (ىنلا مهنم قي رفنذأتسو) لاتقلا نع || ىاامناوج نم (اهراطقأ
 26 انعلا هذه تلخدولو

 افوخ نورغب ىلا ةب تملا
 (ارا ارفالا نودي ر.ناةروعب ىهامو )هلوقب ىلاءتهننا مهم ذكف قارسلا اهيلع ىشخم وودءلا ىلا ىهو ةعئاض

 ءالؤهلخدولىنعي (اهراطقأ نم مهباعتلخدولو) لاتقلا نمرارفلا ن ودب ربان كلذ نوفاخال مهنا ىأ
 كرشلاىأ (ةنتفلا اولئسمل) اهباوج وةنيدملا ىحاون نم بازحالا مهو مهاتق نو ديرب نبذا شويجلا أ مهتوي وأ مهتنيدم اه

 (اريسيالا) ةنتفلا نعاوبستحاامىا(اهءاوثيلنامو) مالسالا نءاوعجر واهول ءفواهزاج ىأ (اهونال) تاائثتاو اهلك اهبح اون نم

 ىتحاليلقالار فكلاءاطعادعب ةنيدملاباوماقأ مو هانعم ليقو مهسوفن هب ةبيط كرسشلا ىل اةباجالا اوعرسال ىأ م. هدال وأو مهلاهأ ىلع
 ىأ(رابدالانولوبال) قدنخلاةوزغلبق نم ىأ(لبق نمهلااودهاعاوناكدقاو) لجوزءهل اوقاوكله [| (اولئسمث) نيباس نيبهان

 نأءنلا اود هاعلزئاممويف لزئاماف ةماس ىنب عماول شفي نادح ًاموباومهةثراحونب ,هليق نومزونيال (ةنتفلا) عزفلا كلذ دنع
 نئلاولاةةليضفلاو ةماركلا نمر دب لهأ هلا ىطعأ اماو أ رامافر دب ةعقو نعاوباغسان أ مهليقواهلئملاود وعبال ىلا ةعجزلاو ةدرلا ىأ
 مكعفني نا لق) ةرخآلا فهدنعىأ (الؤسمهللا دهعناكو) كلذ مهيلاهننا قاسف نلتاقنلالاتق هللاان دهشأ نيماللةلناقمورفكللا

 كلذ نمدبال لتقوأ ت امواج أ ضح نمنالكيلع بتكىذلا ىنعي (لتقلاوأت وملا نممتررفنارارفلا 1 ىرئالاهولمعال(اهونآلإ)
 || معني ىأ(مكمسعي ىذلا اذ نملق) ليلق ىهر ملاجآ ةدمىأ(اليلقالا) رارفلا دعب ىأ (نوعتمأال اذاو) اهؤالىأ ىزاخجدمالب
 ةنيدلإاوثبلاموأفقوتريغ نم باوجلاولاؤسلا نوكي امر (اريسيالا) اهنباجاب (اهياوثبلئامو) اهولعفو
 . نعو نينمؤملاو سو هيلعهللاىلصهنلالوسرةر.دن نعاورفيل مهتويب راروعاب ن والعتب مهنا ىنءملاو مهكلهيةئلا نافاريسيالا مهدا درا دعب

 - نم ةئراحونب ىأ (لبق نمهللا اودهاءاوناك دقلو) رفكلا مهب>و مالسالا مهتفملالا كلذامو ئشب اوالعنامو هيلا اوعرا سل نيماسملا ىلع
  لق) هبفوب ىتحىضتقمابولطم (الؤمهللادهعناكو) نيمزهنم (رابدالانولوبال) بازجالاىلامهرظن لبق نموأق دن+لا لبق
 1 0متررفو رضع! ناو رارفلا عفن مملج ا رضح ناكناىأ (اليلقالا نوعتمتالاذاو لنتقلا اوأتوملا نممتررفنا رارفلا عفن نل

 - لياقلا كلذلاقف ةبآلاهذههلتيلتف عرساف لئام طئاحم هناةيناورملاضعب نعوليلق كلذوكرا..عأةدموهواليلقالااين دلا ىفاوعتم
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 مكمصعي ىذلا اذنملق) بلطت

 ظ



 مهىمأ نمفاتخاام ٍلسوهيلعهتلا ىلصةنلا لوسر ىلا سوت اماف مينا حرظنو مهرو دف ا فكن تلعؤدربلا

 دم نعداي ز نبدب زب نع قاحسا نإ دمت ىورواليل موقلا لعفامرظنيل مبيلا هثعبف نامعلا نب ةفيذحاعد

 نال نب ةفي ذل ةفوكلا لهأ نم ىتفلاقالاق هيبأ نعىبمتلا مهاربا نعهريغىورو ىظرقلا بعك نبا
 ل نبايرعنلاقدو .تبغصو نوني لاا الس ارنا دبعإبأاب

 انلعفوهانمدحلوانقانع ىلع ءانلجلو ضرالا لع ىمعمانكرتاف هانكردأولةنلاو ىتفلا لاق دوج انكدقل ١

 نملاقف ل_سوهيلعهللا بص هللا لوسر عم بازحالاةليل ىتقي.ًاردقل هللاو أ |نباايةفيذحلاقف انلعفامهعم

 مس ل ىلصةللال وس 1 رانمماقامو م .وقلا تكف إثم لاقف انيلا تفتلامثليللا نان

 افةجلافويفرنوكن الملام |ضيض وح ليسا ا :

 لاقف لسو هيلع هللا ىلصةنلالوسر ىناعددح أ مق ملاماف دربلاةدشو عوجلا ةدشو فوحلا| ةدش نم لجر ماق ١

 تقوءهللالوسراب كيل تان مسوءيلعةللا ىبصةتنالوسر قاعد نيح مايقلا نمدب لكي احمل

 أيش نث دحنالو مهربخ ىنتأتىتح موقلا ءالؤهتئالاقمث ىبجوو ىسأرح سمو ىديب ذخأف هنن 1

 تدخاف هتحن نموهقوف نموهلامث ن نءوهنيع نعوهفلخ نمو هيدي نيب نمهظفح ا مهللا لاق مت ىلا عجرت ىتح

 دق قو 0 1 قىثم اع 0 7 يتناول ترابا ىموس

 هللالوسرلوقت 0 رو 0 .وقديكى هتعضوةامهس نخاف لطصيدعاق
 حرلالعفتامنايفسوبأ أىأراساف ىت :انك فىمهستددرف جر ىتاندح ندحال وانا

 نمرظنيلفهسيلج ديب نم لكذ خأيل شيرق ةرشعفابلاقف ماقءان الور وأ اردقم 15 رقتال مهب ةئلا دونجو

 لاقف نزاوه نملجر نالف نب نالفانأ ىنفرعتامأ هللا نادبسلاقف تأ

 ةظي رقونب ا:تفلخ أو فخاو عاركلا كلهدقل مافمرادب تهبصأامانلا وكنا شي رقرشعماي نايف_سوبأ
 ةةىسيلج ديب تذخافوه

 سلخ لوقعموهو هل ىلا ماق مثلت سم ىتاف اواحتراف نورتام عيرلادذه نماذيقلو ركن ىذلا مهنعانغلب و.أأ|
 اورقساف شي رقلعفامي نافطغ تعم_سومتاقوهوالاهلاقع قاطأ ف ثالث ىلع بثوف هب رضمث هيلع

 ىلصي اقوهو هتبتاف ماج ف ىثمأ أ“ اي رس يلصشا لسا لوالد هدا هدالب ىلا نيعجار

 يقدأل«6 سبها رت ا تقليل داساتفناو تدي تس كاسشل ا

 نضنافاقوف سباكة ضي ةلاق تصصأ اماف تحص اق

 نمفلأ ىف ىرازفلا نصح نبةنييعو ىرمدنلا فوعنب كلام م-ويلعو نافطغود س سأمهو قرشا لبق

 ( متم لفسأ نعف) ةلظي رقدومب ف بطخأ نب ىحودسأ ىنب ىف ىدسال ادلب وخنةحلط مهعمو نافطغ

 هعبت نمو شي رق نمبرح نب نايفسوبأ مهيلع ةنانكو شي رقمهو برخملا لبق نم ىداولا نطب نم ىنعي
 هللا ل وسر ءالجا ل يقامو قدنل اةوزغرج ىذلا ناكو قدنخلا لبق نم ىماسلا نايفس نبورمعروعألاوبأو ْ

 نعتلامليقو بعرلا نم تصخشو تلامىأ( راصبالا تغازذاو) مهرايد نمريضنلا ينب سو هيلعهنلا ىلص

 عزفلا نم قولحلا تغلب ىتحاهنك ام نع تلاز ىأ( رجاذحلا بولقتلا تغلبو) اهو دعى لارظنت لف يقلك
 00 اونبج مهناءانعمليقو فوكلاةد نعهبربع ل لا لعاذهو موقلحا فوج ةرهتخلاو

 0 لامئتسا نوقفانما نظفهللإ نونظلا تفلتخا ىأ (انونظلا هللا, نونظنو) ||

 (تلتاب (هرزاع) 9

 نم (مكنم لكس نمو) نافطغونب (6/:1) قرمشملا لبق نم ىداولا ىلعأن م ىأ (متقوف نم ) كتنءاجذا نملدب (مّقاجذا)

 لبق نه ه ىداولالفسأ

 تعازذاو) شي رقبرغملا

 ايس نعتلإم (اضبرألا

 وأةريح اهرظن ىوتسمو

 ملف ئثلك نع تدع
 ةدشلاهودعىلاالا تغتلت

 بواقلات غلب د) عورلا

 نارا (رجانحلا

 ىهتنم ىهو ةمسصلغلا

 لب مودال وحاجلا
 اذاولاق بارسثلاو ماعطلا
 ةدشنئم ةئرلا تخفتتا

 تب ريضغلاوأ عزدفلا

 اهعافترإب بلقلا عفتراو

 وهليةوةرحنملاس أر ىلا

 بنولقلا بار اضاف لثم
 ةقيةحر جانحلا غلبت ناو

 اولاق نيماسملانا ىور

 هيلعةللا لص هللالوسرل

 دقفهلوقت ئث نمله لسو

 لاقرجانملا بولقلا تغلب
 انتاروعرتسا مهللاواوق عن

 نونظنو) انتاعور نمآو

 نيذلل باطخ (انونظلائلا
 بواقلا تبثلا مهنم واوتمآ

 بواقلا فاعضلاو مادقالاو
 فرح ىل_ع مه نذلا

 نولؤالا نظف نوقفاذملاو
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 ِش كل
 تعطقو هظِي رقونب تب راحدقو نصحلا,ف وطي لهؤ-دوهبلا نملجرانب رفةيفصتلاقنايبصلاو ءاسنلا |
 مهنعانيلا اوفرصني نا نوعيطتسيال مهو دعرحن ىف نوما لاو لسوهيلعهتبا ىلصهننالوسر نيب واهنبأم ظ
 ىلع ديناهنمآ امهتلاوىفاو نصحلابفيطي ىرتاك ىدوهللا اذهناناسحاب تلقفتلاقتك انانأاذا 1

 رضغي لاقف هلدقاف هيلا لزق هبادحأ او لسو هيلعهنلا ىبصةللا ل وسرانع ل غش دقو دوهبلا نمانءارو نم انتر وع

 ترجتعاايشهدنع .رآملو كلذ ىللاقاماف تلاقا ذه بحاسي انأام تفرعدقلهللاو بلطملا دمع تنباي كلهللا |

 تقف نصحلا ىلا تعجرهنم تغرفاماف هتلتق ىتحدومعلاب هتبرصف هيلا نصحلا نمتلزن ٌتادو تذل امن |

 ماق اولاق بلظملا دبع تنباي ةجاح هبلسب ىلاملاق لجر هن"الا هبلس نءىنعنميلهناف<بلساف هيلا لزناناسحاب
 ||| مهقوف نم مهتايناو مهو دعرهاظتلةدشلاو فوخا نمةنلا فصواجف هباختأو لسو هيلعهتلا ىلص هللا لوسر
 هللالوسرايلاقف .وهيلعهثلا ىلص هللا ل وسر ىت أن افطغ نب صاع نب دوعسم نب ميعذ نام مهنملفسأ نمو

 || انيفتنأامنا ملسو هيلعهللا ىلص هللا لوسرلاقف تئشامب ىفمماف ىتالساباو ءاعي وق ناو تماسأ دق ىلا

 اميدن ناكوةظي رق ىن ىنأىت<دوعسم نب ميعن ج رفن ةعدخ برحلا ناف تعطتسا ناانع لذ: دحاو لجر
 ظ مهتجان دنع تسل تقدصاولاق كنب وىنيامةصاخو م اياىد و متفرع دق ةظي رق ىباي مطل اقف ةيلهالا ىف مط

 || كتثيهك اوبانافطغواشي رقناوهيلعمهومترهاظ دقو دمم برحلاؤاج نافطغو اشي رقنا مهلاقف
 نافطغواشي رقناوهريغولاهنماولوح::نا ىلعزوردفتال؟ ؤاسنوكدالوأو لاومأهبك كلب دلبلا |

 اولخو .هدالبباوقحل كلذريغناك ناواهوناصأ ةمينغوةزهاوأر نا» ريسغب مهؤاسنو مهؤانبأ اومطاومأ

 مهماوذخأتىتح موقلا عماولتاقتالف مكب الخ ن اهب كل ةقاطال 5دكبب لجرلاو لجرلا اذهنيب و كني
 | ىارترسادفل اولاقدوؤسانت ىت-|ادمح مكعماولتاقي نا ىلع يل ةقث مي ديابنونوكيمهفارشأ نمانهر

 || م باىدو متفرعدق شي رقلاجر نمهعم نمو برحنبنايفسىباللاقف اشي رق ىقأىتحج رن محصأو
 || نوماعتلاق لعفناولاق ىلعاومتك اف <لاحصن كساب أن ا ىلعاقح تيار رمأ ىنغلب دقفا دمت قارذو
 لهفاناعفام ىلءانمدن دق نأ هيلا اولسرأ دقو دم نيب ومهدي اوعنصام ىلءاودن دق دوه رشعمنا
 || ن روكن م مهقانعأ برضتف مهكيطعنف مهفا ارشأ نمالاجرنافطغو شيرق نمنخأن نا انعكيضرب

 || اوعف دنالف كلاجر نمانهرنوسمتلي دوهب مكيلا تثعب ناف معن نا مهيأ! لسراف مهنم ىتن نم ىلع كاعم

 بحأو قريشعو ىلعأ مت أن افطغ رشعمايلاقف نافطغىتأ ىتحج رخمت !ادحاوالجر نم ميبلا
 شي رقللافام لم مط لاقف لعفناولاق ىلءاومتكافلاقتق دصاولاف ىتومهتتم ارآالو ىلا سانلا
 هللا ىل_صهلوسرل هللا عنصامم ناكو سج ة:سلاوش نمت بسل | ةإيل تناك اماف مه رذح لثم مهر ذحو

 نافظغو شي رق نمرفن ىف زهجىبانبةمركع ةظيرق ىن ىلا نافطغ سؤرونايفسوبأ لسرا سو هيلع
 هني وانني امم غ رفنوادؤجانت ىت-لتقالاو دغافرفاح لاو فما كلهدق ماقمرادبانساانامطاولاةف
 ملام مهماصاف اثدحانضعب هيف ثد> ناك دقوأي_ث هيف لمعنال موب وهوتبسلا مويلانامهبلا اولسراف
 ىتحانلةقئانيديإب نوكي كلاجر نمانهرانوطعت ىتحمكعملتاقت ىذلب كلذ عيان لو كيلع فخم
 لجرل اوانوكر تتوكدالب ىلا او ريستنالاتقلا يلع دشاوب رحل ؟لتس .رض نا ىثحئانناف ادم ز جان
 نافطغو شي رقتلاقةظي رقونب تلاق ىذلا,لسرلا هبا! تعجراماف دمح نم كلل ذيانل ةقاطالو اندلب ىف

 الجر عمكيلا عف دنال اوانا ةظِي رق ىنىلا اولسراف قا دوع_س نب ميعنهب مكدحىذلا ناهتلاو نملعت
 لسرلا ميلا تهت! نيحةظي رقونب تلاقفاواتاقف اوجرخافلاتقلا نودي رئمتنك نافانلاجر نم ادحاد
 نآواهوزهتتاةصرفاودجوناف اولتاقينأالا موقلادب ربام قا دوعسم نإ ميعن كلو ذىذلانا !ذهمب

 هتلاوانا نافطغو شي رقرلا اواسر اف ؟دلب ىف لجرلا نيب و<:ياولخو مهدالب ىلا اورمش كلذريغ ناك
 ةديدش ةيتاشلايل ىفيرلامهيلعثعب ومهنب لجوز هللا ل ذخو موياداوب افانهرانوطعت ىتحكعم لتاقنال

 درلا

 مم ا ثثثبببببباثج جاجا جددجبجببب 10000011111111 سسساولللا
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 ن.ثرخلاىلاو نصح ن ةنييعىلا لس وهيلعهللا لضةللال وسر ثعب سانلا ىلعءاليلا دتشااماف ىصحلاو

 هيلعةللا ىلصةللا لوسر نعامهعم نع اعجرب نأ ىلعةنب لا ةرامع ثائامهاطعاف نافطغادئاقامهو فوع

 هيلعهنلا لص هللا ل وسر كلذرك ذفةداهشلا عفن لو باتكلا اوبتك ىتح لصلاامهننب ج .رأل هناعصأو ملسو

 هب لمعلا نمانل دبالهبهنلا ك سمأ عونا هللالوسرايالاقف هيفاهراشتسافةدابع نب دعسوذاعم نب دعسل سو
 دق برعلا تير دق ىناالا كلذ عنص ام هند او يكل هعن_صأ ئيشىلب لاقانل هعنسصآ عيش مأهعنصتف هبحت سمأمأ ٠

 لوسرايذاعم نب دعساللاقف مهتكوش كنعرسك نت دراف بناج لكنمعوبلاكو دحاو سوق نعكتمر أ[
 اواك أين أن وعمط؛الوهفرعنالوهللا درعنال مانصالاةدابعومنلاب كرسش ىلع موفلاءالؤهو نحنانكدقهتلا
 هللاوةجاح نماذهءانلامانلاومأ مهيطعن كب انزعو مالسالاب هلل انمرك أ نيخ-اعب وأ ىرقالاةدحاو ةرمئانم

 دعسلوانتف كاذوتنأ مسوهيلعهللا ىلصةنلال وسر لاقف مهن واننيي هللا م حىتح فيسلا الا مهيطعنامو

 نوماسللاو مسوديلعهللا ىل_ههللالوسر مافاف انيلعاو دهجيل لاق مثةياتكلا نماهبفاماحف ةفيحصلا

 ىو نب ماع ىن وخأ دو دبغنا ورم شي رق نم سرآوف نأالا لاق مهني نكي ملو مهورصاخم مهو دعو
 وخأس اد ممو باطلا نيرارذ نبهللا دبع نبلفونو نايموزخ لا بهو ىنأ نب ةرببهو لهج ىبأ ن:ةمركعو
 ةنانكىنايبرحلا اًؤيهناولاقتة ةنانكىنب ىلعاورف مهليخ ىلعاوجرخولادقللاوسلتدقرهف نب برا ىب

 تناكامةديكمهذه لل اواولاق هور اماف هيلعاوفقو ىتح قدنحلاوحناوابقأمناسرفلا نم مويلا نوماعتسف
 نيبةخسلا ىفمهبت لاف هنمتمحتقاف مهطويخاوب رضواقيض قدنالا نماناكماوممت مئاهديكست برعلا

 اهنماومحتقا ىتلاةرغثلاموملعاو ذخأ ىتح نيماسملا نمرفن ف بلاط ىفأ نب ىلعج رتنو علسو قدنحلا

 امافادح أ دهشي لف ةحارجلا هتنن أ ىتحر دب موي لناقدو دبع نب هرمي ناكو مهوحن ق نعت ناسرفلا تلبفأو
 كوعديال للا دهاعت تنككناورمعاب ىلعلاةهليخووهفقواماف هناكم ىربلا ماعم جرح قدنملا موب ناك ْ
 ىلاوهلوسرو هللاىلا كوعدأ ىنافىلعهللاق لجأ لاقام*|دحاهنم تذخأالا نيتلخ ىلا شي رق نم لجر

 ىلغلاقف كلت ىنابحأام هللاوف أ نب يلو لاق لازتلا ىلا كوعدأ ىنا لاق كال ذب ىلةجاحاللاق مال_سالا
 ىلع ىلع ل بقأ مث ههجو برضو أ هر قعف هسرف نع محتقاف كلذ دنعورمت ىمف كاتق أن أب حأةللاو ىنكل ١

 نال جرورمت عم لدقو ةبراهقدنحلا نم تمحعتقا ىتح ةمزونم هايخ تجوخو ىلعهإةقفالواجتو الواذتف |
 ىوزخملا ةريغما نبهللا دب عنب لفونوةكم تاهف مهسهباصأرادلا دبع نب قابسلا نب ديبعنبنامهعنب هبنم ١
 هلّقف ىلعهيلا لزغف هذه نم نسح أ وإدق برعلار شعمايلا.ةف ةرا+ اب هومرف هيف طروتف قدنملا مقا ناكو
 هللا لصةللال وسر لاقفددسج مهعيدي نأإس .وهيلعةلل| ىل د هللالوسراولأ فه دسج ىلعن روماسملابلغف

 قدنملا موبانكنينمؤملامأةشئاع تلاقهندي و مهندب ىلفنهب كن اشف هنهود دسج ىفانل ةجاحال لسوءهيلع
 نأ لبق كلذو نصحلا ىفانعمذاعم نب دعس مت ناكو ةنيدملانوصحز رحأ نم ناكو ةئراح ىنب نص> ىف

 لوقيوهو ةبرحه دب واهاكهعار ذاهنم تجر دقةصلقم عردهيلعو ذاعم نب دعسرف باج ااذيلع ب رضي |
 هللاو دعس مأا,ت لف ةشئاعتلاةترتخاهللاودققف .نبايقحلاهلتلاقف « لجالاناحاذاتوملا,سابال

 مهسإ ذُئموي دعس ىف رو تلاقهنم مهسلا باص ث يح هيلع تضخ .و ىهام غبسأت ناكدعس ع ردنا تددول

 نباانا ءاهذخ لاقهباص أ ماف ىؤل نب ماع ب دحأ ةقرعلا نب سيق نب ب ابخهامر ل << الاهنم عطقف
 اطىئقبافأيش شيرق برح نمتيقب أ تنكنامهللا دعسلاق مثرانلا ف كهجوهللاقرعدعسلاق ةقرعلا
 اندني برحلا تعضو تنكناوهوجرخأ, هوب كو كلوسراوذآ موق نممهدهاجأ نأ ىلابح ا موقالهناف:
 نبدج لاق ةيلهاجلا ىفهيلاوموهءافلح اوناكو ةظد رق ىنب نم ىنيعر قنىتح ىنةمالوةداهش ىلاهلعجاف مهندب و

 عمانعم ناسح ناكو تلاق تباث نب ناسح نصح عراق ف تناكبلطملا دبع تنب ةيفص ناهغاب ايف قدحسا

 221001010100 | | | ]|ز|زذ | ]1 ]ذ ذ 1
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 لوقي وهوبارتلاانعم لقشر لسوهيلعةللا ىلصىبنلا تير لاق بزاع نبءاربلا نع
 انياصالوانقد صن الو « انيدتهاام هللاالول هللاو

 انيفالنامادقالاتبثو « انيلع ةنيكحس نلزئاف
 انيبأةنتف اودارأ اذا « انيلءاوغب دق نوكرساملاو

 لوسر غرفااف لاق قحسا نبا ثيدح ىلا انعجر هيطب |ضايب بارتلا ىراودق ةباور فو هن وصاهعفرب و

 ةباغلاو ف رجلا ئهةمور نملايسالا عمتتجمم,تلزن ىتح شي رق تلبقأ قدنحلا نم ا

 دن لهأ نه مهعبات نمو نافطغتابق ا وةماهت لهأو ةناكىن نم مهعبان ن هومهشيباحأن م فالآ ةرشعفف

 مهروهظاواعج ىت-هعمنوملنلاو لو هيلع هللا لص هللا لوسر جرو دح بن اج ىلا ىمعن بن ذي اولزن ىتح

 ىرارذلاب ىعأو موقلا نيب وهفي ق دنحلاوهركسع كلانه برضف نيماسملا ن هنال [ ةيالث ىف علسىلا

 ىظرقلا دسأ نب سعكى تأ ىتحريضنلا ىن نمبطخ أن ىح هللاودعج رخو ماطألا ىلا اوعفرفءاسنلاو

 | 0 دولا 13 0وق قع دو ةيلعاتاا سهلا لوس دعاو دق ناكوةظيرق ندفع ب راح لا ع

 كح ولاة فانل أ بعك اب 00 ناقل كح نآواق يلق ناس ةهتامخ ةنود واق باح | نباتوص

 كحولاقفاقدصوءافوالاهةمرأ ونبي و ىنبامضقانب تدلفا دم تدهاعدق ىنا مو وشم و يما كن | ىحاي

 كح +ولاقف هل مف لج .رلاظفحاف كعم لك ؟ناافوخالا قود تقلغأ نا هنلاو لاق لعافبان ًاملاق كملكأ عَ

 نملايسالاعمتجم مهتلزن أ ىتحاهتداسو اهئداق ىلع شي رقب كتئج ماطرحب ورهدلازعب كنج بعك
 الن أقودقاعو ىنودهاعدق دح ب ناجىلا ىمعن بن ذب مهل ازئأ ىتحاهتداسواهتداق ىلع نافطغب وةمور

 || دعرب وهؤام قرهيدق ماجيورهدلال ذب هللاو ىتتُتج بعكهللاقفهعم نموا دجماواصأتسي ىتحاوحربب

 ناادمحاوببصي لو شيرق تعجر نألاةاثيموا دهعفللا نمهاطعأن ا ىلعهل حمس ىتحب .راغلاو ةرذلا فهل
 نيب وهنبب امف هيلع ناك امن ةئىرب ودهعلا دسأ نب بعكى ضةنف كب اصأام ىنبيصي ىتح كنصح ىف كععم لخدأ

 هللال وسر ثعب نيماسملا ىلاو لسوهيلعةثلا ىبصةللال وسر ىلا ربحا ىبهتنااملف لسوهيلعهللا لصهننالوسر

 ةدعاس ىنب دح أ ةدابعن؛دعسو سوالا دسذئموب وهو لهشالا دبع ىنب دح اذاعم نب دعس سو هيلعمنلا ىلص

 ىبوخ أ ريبج نبت اوخو جرزملانبثرحاوخأةحاور نب هللا دبعامهعمو جرزخلا ىنب ديسذئموي وهو
 ان ىلاونحلافاقح ناكنافال مأ ق أ موقلاءالؤه نعانغلب اماورظنت ىت_>اوقلطن!لاقف فوعنب ورم
 مهو أ ىتح اوجرفنسانلل هباورهجاف مهني وانني |يفءافولا ىلعاوناكن او سانلا داضعأ اوتفتالو هفرعأ

 دهعالو هنبي داود عملا ولاقو لسو هيلعهللا ىصهنلا ل وسر نماولانو مهنع مهغلب ام ثبخ أى لع مهو دجوف

 مهدي وانشياف مهمع اشم كنع عدذاعم نإ دعس هللاقْفد لحد دنعالجر ناكوهومتاشوةدابع نب دعس مهماشف

 ةراقلاو لضعاولاةو اوما سف لس و هيلعفللا ىلصهنئا وسر ى |امهعم نمو دعسو دعس لبق أ مثةمئاشملا نم ى رز

 1101 لام انج ارى دع ل بند عيجرلا باو لموميلع للا لست !لومربافحأب ةراقلا لضعرذح

 مهو دعمهأت ًاوفوحلا دتشاوءالبلا كلذ دنع مظعو نيئماسملار شعماياورشب ًاربك أ هناا ٍاسو هيلع هللا ىلصةنلا

 نببتعملاق ىتح نيقفانملا ضعب نم قافنلا جنو نل لكنونمؤملا نظىتحمهنملفسسأ نمو مهقوف نم
 لاّجحتم نآردقبالا حا ورصيقو ئرسكزونك ل كأ ان نأان دعي دم ناك ف وعن ورمع وخأربشق

 نمةروعلانتوب نا هللا لوسرإبةثراح ىن دحأىظيق نس وأ لاةوارورغالاهلوسروهثلا اندعوام طئاغلا

 ىلصةنلا ل وسر ماقأف ةنيدلا نمةجراخاهنافانرايد ىلا عجرنلفانل نذأف هموق لاجر نم الم ىلع كِلْذوّو دعلا

 لبنلاب ىرلاالا ب رح موقلا نيب نكي مل درهث نمابي رقةليل نير يغعواعضب اهيلعن وكر شملا ماقأو لموهيلعمتلا

 ىصخلا
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 مهوعيإبدقاشي رقناوهيلعمهعم نونو كيس مهنا مهو ريخأو كلذ ىلعاوعمتجاف ناليعواسقو ؟"نافطغ

 نب ةنبيعمهدماقو نافطغ تجرخو برح نب نايغ_سوب أ مهدناقو شي رق تجر م_هوباجاف كلذ ىلع
 نبةليخبر نر عسموة سم ىنب ف ىرملاةثراح ىنأ نب فوع نب ثرح او ةرازفىبىردب نب ةفيذح نب نصح
 امبو مسو هيلع للا ىلص هللا لوسر مهبعمساملف عجشأ نم هموق نم هعبات نم 0 ١ رط نءاةريو

 لس .وهيلع للا ل ص هللا لوسر ىلعراشأ ىذلا ناكوةني.دلا ىلع ق دنا ب ريض مالا ٠ نم هلاوعمتجا

 لاقفرح ذئموب وهو سو هيلعهنلا ىبههللالوسر عمناماسدهش دهشم لوأ ناكو ىسرافلا ناماس قدذحلاب

 ملسوهيلعةللا ىلههللالوسرهيف لمعفانيلعاق هلخانب رضان يصوحاذا سراةبانك اناةثلا لوسرأب

 لكس عطق مثبازحالا ماعقد دخلا طخ لسو هيلعةللا ىلصهللالوسر نأ ىوروهومكح أ ىتحنوماسلاو
 نورجاهملالاقئايوقالجر ناكوىسرافلا ناماسفراصنالاو نورجاهملا فاتخافاعارذ نيعب رأ ةرشع

 فوعن ورعلاق لا نم نامسبإ بو هيلع لس ىتلالاققانسو زا لس انا نافاس

 اذاىتح انرففاعارذ نيعب رأى راصنالا ع نمةّتسو ىنزملان رقم نب نامءنلاو في ذحو ناساس وانا تنك

 ناملسايانلقفانيلع تقشوان دب دح ترسكىتح ةويمةرةخيص قدنخلا نطب نمهللا جرخأ تحتانك
 نأاماوسي رقةلدءملا نافاهنعلدعي ناامافةرحصا|ه دورك هربخ اوتو ةيلعمتا ل سعفلا لوز ىلاقرا

 برا وعد لسوهيلعهللا لصهللالوسر ىلا نامل سقرفلاق هطخز واجن نأ بحنالانافد سم اهيف ان مأي

 تقشوان دب ذح ترسسكسف قدنلا نطب نمةو يصءاضيب ةرخصانل تجر هللا لوسرايلاقف ةيكرتةبق هيلع

 هللالوسر طبهف كطخزوان نأ بحنالاناف ك سمأب اهيفانرفريثك الو لق ئيثاهنمانب جام ىتح انيلع
 ناملس نم لوعملامالسلا هياعذخأ اىقدعا قش لع دعما فدل لا نالت عم لسوهيلع هللا ىلص

 تبي فوج ف حاب صمهنأكىتح ةنيدملا ىنعياهتب ال نيبامءاضأ قربا هس قرب واهعدصُب رض هباهم ريكو

 هللا ل صةللالوسراهير ضمن «عمنوملسملاربكو حتفريبكت لسوهيلعةثلا ىلصةللالوسرربكسف لظم

 لوسرربكف لظم تيب فوج ىفاحابصم ناك-| ىتحاهيتب ال نيبامع اًضأ ىتح قرب اهنمقربف ةيناثلا لسوهيلع

 قرب واهرسسكف مسو هيلعةنلا ىبصةثنالوسراهم رض مهعم نومللاربكو جن جقريبكت ل مز هيلع هللا لقتل
 ريبكت مسويلغشا لح نال |وسرربكف متل وج قاحابصم ناكل ىتحاهمتب ال نيب امءاضأ قرب اماهنم

 هع ض تس 0 اوتن دابر قو ناوين اسم نويل حف

 ا اح تاما ولا قمار رشم رش يعج رد ا دج كج

 قريفةثلاثلا ت تن رض الع ةرهاظ أن بر جافو خاف بالكل بابن ااهعاك مورلا ضرأ نمرصيق

 اورشب افاهيلع ةرهاظىتمأ نأ لب ربج ىتربخاف بالكل باين أاهنأك ءاعنصروصقاهنم ىلءاضأ مني -

 ميني نوبجصتالأ ٍنوقفانلالاقف رصدخلا دعب ريصتلااندعو قدص دعوم هلادجلا اولاقو نوماس ارشدتس

 نورفحتامنامتتأو كل حتفتاهناو ىرسك نئادموةربمار ودق برثي نمرظني هنأ كرب و لطابلا 0
 ضيم مهب واق ىف نيذلاو نوقفانملالوقيذاو نآرقلا لزنف لاف اوزرب:نأنوعيطتستالقرفل نم قدنخلا

 هللالوسرجرخ لاق سنأ نع (قا) ةبآلا كلا كلاممهللالقهننالزنأو ارورغالاهلوسروةنلا اندعوام
 نولمعي ديبعمط نكي لو :درإادغف نورفحيراصنلاونورجايلا ذا ق دنا وعيلع هللا ىلص

 هرجاهملاوراصنالل رفغافهرحألا شيع شعلا نا مهللا لاق عوجلاو بصنلا نم مهبامىًراساف مط كا ذ

 ادب اس يحام داهجلا ىلع 5 ادم وعيا, نيذلا نحن هل نييجاولاقف

 51 ما نافطغهلوق *

 جرت بهاوملا قولصالا

 اذا ىحدرويلا كتلوأ

 ناليعسبق نمنافطغ
 ةلمهم نيعب اهحراشداز

 قسباو ىرهوجلا لاق

 ها هريناليع برعلا
 ححعصم



 نع) ءايبنالاىأ (نيقداصلا) هللا(لأسل) كلذانلعفا؛ءاوهيلا فصولا مامضنالقاشيملاوك ذداعأواقيثو (اظيلغافاثيم مهنمان ذخأو

 ىذل امءايبنالا لأ يلو هلوق ىفاقداص ناكتق دم قداصال لاق نم نال مهقي دصت نعءايبن لل نيقدصل!لألوأ مهموقل ولاقامع(مهقدص

 ىلا نالانذخأ ىلع فطعوهو (املأباذع) لسرلاب( نب رفاكلل د ءأوإ) ءتبجأ اذاملوقيف لسرلاهّللا عمج مونهلوقكو هو مهمأ مهنباجأ

 بائاف لاق هناكنيقداصلا لاسبل هيلع لدام ىلعو أ هلأ اذع نب رفاكسال د عأو نينمؤملا ةباثا لجالهنيد ىلا ةوعدلاءايدنالا ىلع دك أننا نا

 وهويبازحالام وب يلعبها منام ىأ (مكيلعةللاةمعنا امرك ذا اونمآنيذلا (5,/8) اهبأا,) نب رفاكللدءأو نينمؤملا
 ١ -ىلزل ز33->-> ادا” >> 707070077 7 7979-7-15

 ىمهرآو لحما ىف نييبنلا لو أت نكلاق لسوهيلعهتلا ىلص ىنلانةريرهىفأ نعىلعتلا دانسإب ىوغبلا || سن 0س مل . 5-5 4 ع - . 5 هلع 5 0 |
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 : : 5 5 : 7 :ءايئذا -( 51

 نييدنلا نمان ذخ اذاوهللالوق كلذو ةداتف لاق ثعبلا حن 0 0
 مسوهيلعهنلا ىلصهبأ دبف حون نمو كذمو مهفاثيم

 ا يوباو ْ 0-00-000 ع بلا
 0 ا ا اع لماديسادبعوأا (طلغط بربس تغاو) أ 1

 عم مطاؤس ىف ةمكسح لاو ةلاسرلا مهغيلبت نعنييبنلا ىنعينيقداصلا لأي ىكل ىهقاثيم ذخأ ىنعي (مهقدص مهيلعانلسراف) ريضنلاو
 هتلمهلمج نع مهقدص نع نيقداصلا لأسيل ليقو مهيلا وا سرأ نم تيك نوق داص مهم ى اعتو هنا> بس هماع
 ىلاعت لوف (املأ با ذعنب رفاكللدعأو) مهبولق ىف موقدص نع موهاوفاب نيقداصلا لس ليقو لجوزع
 ةنيدلاب سو هيلعهتلا ىلصىنلا عمن وماسملا رصوح نيح كلذ و( ميلعةللاةمعناوركذااونمآن ذلااهأي)

 .انلسراف) ريضنلاوةظي رقدوهم ونافطغو شب رق مهو بازحالا ىنعي (د ونج ك_:ءاجذا) قدنحلا مايأ

 هيلع لاقايصلا ىأ (احير
 الاب ترصن مالسلا
 روب دلابداع تكاهأو

 مهو (اهورتإ ادونجو)
 هيلعهللا ىصةنلالوسر رصنن قلطنا بازحالا ةليل لامشلل بودجلا تااق ةمركعلاقابصلاىتعي ( حي رمهيلع أننا ثعباذل اوناكوةكم المل
 || سابعنبانع (ق) ايصلا .ريلع تاسرأ ىلا يرلا تناكسف ليللا,ىرستالةرحلا نا لامشلا تلاقف سو ةايلف ةدرابابص مهيلع

 حوراويفي رابصلا ليقوروب دلابداعتكلهأوابصلاب تر دنلاق |سوهيلعهنلا ىلص ىنلا نعامهنعهللاىذر أ تفسأو مهترصخافةيتاش

 7-1 .وبةكنالملا لاقت اوةكنالملاىنعي (اهورتملادونجو ) ىاعتهلوق و هنزح بهذالا نوزحم ىلغتبهام || سمأو مه هوجو ف بازتلا
 نارينلا تأفطأو طيطاسفلابانطأ تعطقودانوالا تعلقفةدرإباح ر ةإيللاكلتلجوزعهللاثعبف ||| داتوالا تعلقف ةكئالملا

 ظ ديس ناكىتح مهركسع بن اوج ىفةكئ الم اريبكنرثكو ضعب ىفاهضعب ليا تجامورودقلا تأفك و تأفطأو بانطالا تعطقو

 لاتقريغ نماومز هنافءاجنلاءادنلا لاقهدنءاوعمج ااذاف ىلااوماهءاجنل اءاجنلا نالف ىنايلوقي لك أ| رودقلا تأفك أو ناربنلا
 | #« بازحالا ىهو قدنحلاةوزغرك ذاع (اريصب نولمعياب هللا ن اكو ) بعرلا نم مهبلعةنلا ثعبامل قاهضعب ليخلاّت جامو

 هخياشم نعقحسا نبدم ىوروةزجطا نمعب رأ ةنسلاوش فتناكة بقع نبىسوملاق ىراخبلالاق || مهم داق ف ف دقو ضعب
 || نب ةنانكو بطخأ نب ىحو قيقحلا ىفأنب مالسمهنمدوهيلا نمار فن نا ضعب ىف مهضعب ثيدح ل _خدلاق [] ةكئالملا تريكو بعرلا

 نيبذلامهو لئاو ىن نمر فنوريضنلا ىن نمرفن فىلئاولارامت وبأو سبق نباوهو ق.ةح ا ىفأ نب عيب رلا|| مهركسع بااوج ىف

 برح لا .هوءدف كب شي رق ىلعاومدق ىتحاوجرخ إ_سودهيلع هللا ىلصةللا لوسر ىلعب ازحالا اوبزح | لاق ريغ نم اومزهنا
 دوهيلارشعماي شي رقمط تلاقفهإصأتسن ىتح هيلع ميعم نوكسنسانااولاقو لسو هيلع هللا ىلصهننا لوسر | ىلص هللا لوسر عمس نيحو
 نمريخ ؟نيداولاق هنبدمأريخانني دف دتو نحنميف فاتخنانحبص أ: لعلاولوالا باتكلا لهأ كنا مطلقا سو هيلعهللا
 نونمؤي ب اتكلا نماببصناوتوأ نيذلا ىلارتملأمهيف ىلاعت هتلالاق نيذلا مهف نم قحلا,ىلو أمت أو هدي[ ةنيدملا ىلع قدنخلا برض
 مهوعداملاوطشنواولاقام مهرس شي رقل كلذاولاقامافلافاريعس ماه قكرهلوف ىلا توغاطلاو تبجلاب جرخم ناساس ةراشاب
 50 5-5 تا نيماسملا نم فال ةئالثىف

 0 ا ااا داو( اة طءاوسمتج ان سرب يلعتتلا لص ةقالوسر بو نسيلا | 5 ا ع واح, جح ل حلا اما - ١ اف ]_سوهشعاللا ١ ل 0 سس
 "  نافطغ فوحاادتشاو ماطألا فاوعفرف ناوسنلاو ىرارذلابىمأو موقلا نيبو هندي

 1 رخو نايفسوبأ مهدئاقو ةماهتل هأو ةنانك ىن وش ياحالا نم فالآ ةريثع ىفتلبقأدق شي رقتناكو

 نإقي رفلا ىلع ىضموربضنلاوةظي رق نم دوهبلا مهتءاضو نزاوه فل يفطلا نب ىماعو نصح نب ةنييعمهداقو دن لهأ نم مهعبات
 | ةوسؤلااومأ حدس ىأ (نوامعتاعهللاناكد) رصنلاهلبالزنأ ىتحت راج او لبذلاب ىئارتلاالا بني برحال رهش نمب رق

 ىلاوىنبلا نمرافكلا ل معيا ب ىأورمعوبأ ءايلابو (اريصب) ملسوهيلعهلاىلصوبنلاةنواعم ىلع تابثلاو قدنخلاب نصحتلانم
 للارون ءافطا ف

: 



 ل سلول سار اركب 1 يا ا

 نهحاكن مرح ف(مهتاهمأ هجاوزأ او)نبدلا ىف مهوب أٍسو هيلعهللا ىلص ىبنلانالةوخا نونمؤاراص كلذاو هتمأوبأ ىن لك دهاجلاقو

 مهضعب نم ىأ (مهسفنأ نم نينمؤلإفوأىنلا) لجوزعهلوق#) مارح هيلعةنجلاف هيب أريغهنا رعي وهذ
 موتعدو 0 وهيلعفتلا ل صىنلا مهاعداذ اس ابعنإلاز هتعاطبوجوو مهيلعهمكح ذوفن ىفضعبب

 مهسفن ٌأنالحيصا ذهومهسقنأ ا ةعاط نم مهم ىلوأ مسو هيلع هللا لص ىبنلاةعاط تناك شيلا مهسقنأ

 فممبفوأ اوه ليقو مهتاجن هيفامىلا مهوعدد ل سودهيلعفنلا ىلصةللالوسرو مهك الههيفامىلا مهوعدن

 بهذن موق لوقيفداهملا ىلا جر ل سو هيلعهللا ىبص ىنلا ناكل يقو هنود سفنلا لذب و داهجلا ىلع لجلا

 نماببلات م تنومئاغدتا لج ةاارس .رناةرب رهىل أنع(ق) ةبآلا تازنفانتاهمأو انئانآ نم نذأتسنف

 نمؤما؟افمهسفنأ نم نينمؤملابىلوأ ىنلا تتش نا اؤرقاة رت الاواين دلا فب سانلا ىلوأ انأوالا نمؤم
 هل نم ىوسهثرب نمت يملاةبصعهالوماناف ىتأيلفاعايضوأانيد كرت مواوناك ن مهتبصعهئرتلفالام كرت
 ُُه عئاض عج ناك داضلا ترسك ناواعايض عيضي عاضر دصمهإ_.هأوالايع ىذا ءايضوأ !هلوقوردقم ضرف

 ىناليبانلا ىلع نوحاكن ميرحنو ةمرحلا ميظعت ىف نينمؤملا تاهمأ ىنعي (مهئاهمأ جاوزأو) ىااعتهلوقو

 الو نين: ؤملا تاوخأ نه نهتانمأ لاقيالو بناجالا قس ىو نوح ىف مارح هناف نوب ةواخلا) نيلارظنلا

 تأ ىهوركب ىبأ تنيءايساريبزلا وزن ىقاشلا لاق يسالا ونيت كاوا نه نهتاوخأو نيماوخال

 نينمؤملا تاهمأ نك ٍل_سوديلعهللا لص ىنلاجاوزأ نال يقو نينمؤملاةلاخ ىهل قتلو نينمؤملا مأ ةشئاع
 تلاقةأ مانا قورسم نع ىورام ليل دب ءاسنلا نود لاجرلا تاهم أن كل يقوءاسنلاو لاجرلاتانمؤملاو

 نهحاكن مي رحتوهام ا ةمومالا ىنعمنا كلذب نابف مكلاج .ر مان أ امنا مأب كلت ساتلاقف همألي ةشئاعل
 لوشر كلازيقوترجهلابنوئراوت نودلسلا ناك ال13 سل أمهضع ماحرالااولوأو)

 ىتح هتبصعنودرخآلا هنروام” د تاماذاف نيلجرلا نيب ناو ناكتف سانلا نيب رسوةيلعانلا لكلا

 ريغورجاهملا نيبالورفاكلاو مسملا نيب ثرا اونال ةآلا ىنعم ف ليقو ضعبب ىلو أ مهضعل ماح رالا اولوأو تلزن

 مهن لس وهيلعفتلا ىلصهتلا لوس رجا ن يذلا( نينمؤملا نم م) هللاكح ىفىأ (هللاباتكىف) رجاهملا
 ةرحطاوةاخّؤملاب ةثراولا ةبآلا هذهتخسنف ضعبب مهضعب ىوأتابارقلا ىوذن اىنعي ,٠ (نيرجاهلاو)

 كاد فاعلا نيا ر ترب لد ايلوأىلا اواعفت نأآلا)ةبار لاي مهب .ةيراولا را ١

 ثلث نم بح ااميءالوتي 33 ١ ىصوب نأ حاب ًاةرحطاوءاخالاو فلحلاب ث بر اوتلاسنال ىلاعت هللاناكلذو

 متارقىلا اوصوتن ًاالاهانعمليقوةرحطاو ناميالا قحةمرهلا ظفحورصنلا فورعءملابدارأليقوهلام

 مهضعل ماح رالاىلوأ نأ نم ركح ذىذلا ىأ(كلذناك )ةرجما او نامبالا لهأريغ نماوناكن او عشب

 هلوق و اتبثمإب وتكمىأ (اروطسم) ةاروتلا فل يقو ظوفحماحوالاق ىأ (باتملاف) صضعبس و

 مهضعب رمش واضعب مهضعب قدص؛ناواولج اممءافولا ىلع ىأ (مهقاثيم نييبنلا نم ندع ىلاعت

 نمو دمحاي ىنعي( كنمو) مهموقلاوحصني وهن دابعىلا سانلا اوعدب وهلا اودبعي نأ !ىلءلبقو ضعبس

 بتكلا باص مهنال نييدنلا نيب نمرك ذلابةسجللاءالؤه صخ (ميىم نب ىبسعو ىسومو مههارباو حون
 ىوراملو اليضفتو هلافي رمشترك ذلاىف كمه 02 .رلا نم مزعلاولوأو كتعادل ١

585 دعتنملاذطو تايدنجالاكهوحنو ثرالاك كلذءارواهف نهو نهميظعت فبوحؤوو .
 ووذو (ماحرالا اولو ًاو) نهتانبىلامرحتلا 

 كوأمهضعب) تإباراقلا 090000 222222-22

 ناكوثراوتلا ف(ضعبب
 مالسالاردص ىف نوماسملا

 نبدلا ف ةيالولب نوثراوتي
 مت ةبارقلابال ةرجهاب و
 ثراوتلا ل عجو كلذخسن

 باتك ىف) ةبارقلا قحب
 وأهتاضقو همكح ىف (هللا
 اهف وأ ظوفحلا حوللا ىف

 نيسمؤملا نم)هللاضرف
 نزوح (نيرجاهملاو
 ماحرالا لوالانابب نوك

 ءالؤه نم ءابرقالاىأ

 ثرب ناب وأ ا

 ناو بناجالا 'نم اضعب
 ىأةياغلا ءادتبالن روك

 ةبارقلا قحي ماحرالاولوأ

 نينمؤملا نم ثاربلاب ىوأ
 ةبالولا قح راصنالا ىأ

 نيرجاهملا نمو نيدلا ىف
 ١ واعفتنأالا )5 رد طا قع

 (افورعم متايلوأ ىلا
 فال خ نم ءانثتسالا

 ملعف نكلىأ سنحلا

 زئاجافورعم مئايلوأ ىلا
 نم متببحأ نلاوصوت نأوهو

 كلذ نوكيفئش ءالؤه

 ىدعو ثاريملابال ةيصولاب

 ىنعم ىف هنال ىلباولعفت
 هايلوالبدارماو اوسست

 0 : م

 ل نموحوب .لالوسر وا سومخ(كسو) مقل نبل لااحلاولسزا خي ف يلا ند 0 1 :

 هنامز همدق نم مدقل كل ذالواو مهماع مدق ءالؤه لضف أ لسو هيلعهنلا ىلص دمت ناك اماف عئارشلا باعحأو مزعلاولوأ مهنال ع اًوهةليضف نايبل

 ميم نبى دعو ىسومو ميهارباوح ون نمؤإ)
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 لمج لاك ىلاعن هنا ىنعملاو لجر ىفةوعدو ةونبالو أ سما ىف ةمومأو ةيجوزالو فوج ىف نييلق هللا جام ىأ (مءانب أك ءايعدأ لعجامو

  كلذف كاذب لعفيامريغا ذهل عفي نأاماو هيلا جاتحربغةلضفام#دحاف بولا! لاعف أ نمالعف زسألاب لعفب نأ امواخال هنال نيملق ناسنال
 نالهلاحوز لجرلاماةدحاولاة أر ملان وكنت نااضي أك لةدحاوةلاح فاك اشانفوماناظاملاعاهراك !دب مهنوكي ةلج ا فاصتاىلاىدؤيب

 ضراعقاصلا5 :وعدلاو سنلا ىفةلاص|ةونبلا نالهلانباو لجرلايعدد_> اولا لجرلا ن وك نأ اوةافاتمام_هْدب وةمداختأ أرملا وةمو دخم مالا

 ىسباكن م لجروهو ةئراح نب دب ز ىف ى ات هللاهب رض ل ةماذهو ليص اري غاليص أ نوكين ا دحاولا ئشلاىف عمتجالو ريغال ةيمسنلاب

 هللا ىلصةنلالوسر راتخافريفنهمعوموب أ يلطفهل هتئبهو سو هياعهللا ىلصهنلا ل وسر اهجوزئاماف ةحيدخ هتمعل مازح نب ميكح هارتشافاريغص
 دمح ج وزن نوقفانملالاقدي زتحنتناكو بدي ز سو هيلع للا ىلص ىنلا ج وزئاملف دمت نب دب ز نولوقن اوناكوهانستو هقتعاف لسيميلع

 ظفح ًارمعموب أن اكل يقو هبا أعم بلقو عم بلق نابلق دمحم نولوقي نوقتفانملا ناكل يقو ةبآلاه ذه هنلا لزئاف هنع ىَهَس وهومتاءأيضأ
 رك ذونيبلف ىلعةيقارغتسالا نملاخداو لجر فريكسنتلاو ىنبآلاو راهظلا فالثمهب رضو طوق هللابذك اذ نيبلقلاو ذهل ليقف برعلا
 لاقاذار هاظ نم مصاعنورهاظن ىلا عج ىهو له سو بوقعي و عفانءاللا ىاشو فوكناكثيحةزمطادعب ءايب اللا ديك أتلل باوجلا

 مهريغرهاظت ىنعع رهاظ نم ىتاش نورهاظت فلخو ةزحجو ىلع (:45) نورهاظن أر هظك ىلع تنأأهنأ سعال

 ركسذم جد مهنكلو مكناهمأكمب رحتلا ف اذه نط نولوفت ىلا ؟ءاسن لعجامو هللا لوقي ى أر هظك ىلع 00 ا

 (مكءايعدألءجامو) ىلاعتهلوق ُُه ةلداجل روس ىفةللاءاش نا هيلع مالكلا ىقأيسو رافكهيفوروزو 0 000

 نبالاكءطعجسيف لجرلا ىبي ةيلهاجلا ناكل جر رلان ا كلذو ىنبتلا خيسن هيفو (كتانب أ) مهنونبفت نيذلا ىنعي ا باها

 ليحار شن ةيراح نبدي زقتغا مسوديلعمللا لص ىنلان اكو هءاريمثريو سانلاهبلاموعديدولوملا | ع
 بني ز سو هيلعهلبا ىلصهتلالوسر جوزتاماف بلطملا دبع نب ةزج- نيب وهنييىختآو ىسولا لبقءانبتو ىلكلاا | 25000 ان
 لزئاف كلذ نع سانلاىبهني وهو هنباذأرمادجت جوزت نوقفانملا لاق ةنراحنبدب زتحتتناكو شجيتنب || تن 71/1 ف
 ءاعداودجت نبدي ز مطوقىنميدلةقيقحالىأ (مكهاوفاب كك وق كاذ) ىنبتلا اهبخسنوةبآلا ذههنلا (| 20م 00و
 قا ليبسىلا دشربىأ (ليبسلاىدهم وهو) قحلاهلوقىأ (ٌقالوقيهللاو) هةيقحالبسنلا ا
 نع(ق)ةلنادنع لد عأىأ(هللادنعطسق و ه) ةثراح نبدب زاولوقف مهودلو نبذلا ىأ (موئابآل مهوعدا) ليه و دعا
 ىأ(مكلاومو) مكن اوخا مهفىأ(نيدلا فكنا وخاف مهءانآ اوماعت/ ناف)ةبآلا هللا دنع طسق أوه مْجابآ ا || مهوعدالزن ىتحدمم نبديزالاهوع دناكام لسو هيلعهنلا ىلصةننالوسر ىلو م ةثراح نب دن ز نالاةرمع نإ ىذلاوهو لوعفم ىنع

 هيب ريغ ىلا دا نملاق سو هيلعمتلا لص ىننلانأةركبىبأو صاقو ىبأ نب دعس نع (قإ) (امحراروفغ اذ 1 9 0 - - 0 0 2 . 1 . هسوا# : ىف كلذ هللا ناكو) كل ذك هنا نظي وهو هيب ريغ ىلادوع دن ن ادب متأطخأ ايف ليقو ىههنلا دعب مهنا ريغ ىلا مهئاعد نو تاعك اد و نم (كيدلختد هام نو) يني ىلا” متي ىو لبق( مخ وحان كيلع سيو) | "اا تك لصاف نع نبدلا فك زايلوأكيلاومنعمريفونيدلا فكناوخاءاسإ مهومسف ىأكتياوسيونيررحاوناك || ل
 تا 25252523ةِ:5257:525595252929292222222 53 ا بي -

 وهو ذاهةقيقحال مكتنسلإبهنواوقتلوق نباوهىعدللو مأ ىه ةجوزال ملوق ناىأ (مكعاوفإ لوف
 مهوعدا)هلوقوهو قل! ليبس ىأ(ليبساا ىده وهو)هنطاب وهرهاظ قم اوهام ىأ( قا لوقب هئلاو) مالا! ذكو ةدالولاب نوكينإالا
 - هب أاذاةيلهاجلا ف لجرلا ناك ليقولدعلاو طسقلا ىف نب ىمالا لخداوه مهاب ايمهءاعدنانيب و( هللا دنع) لدعأ( طسق أوه مهابآل
 اذه ةحاصف ىلا ر ظن امثن الف نب |نالف لاقيفهيلا بن. ناكو هناريم نمد دالوأ نمرك فلا س صن لثمهل لعجو هسفن ىلا همض لجإزلا دلو
 ناف ( مهءابآ اوماعت ل ناف ) ةيبلطلاب لصف مئاهنيب لصوو اهنع ةيمسال الصف مئاهنبب لصوواهنعةب ربا لصف من ةيبلطلاةا| لصو ثيح مالكلا
 ش نيئطخم كلذ نمهومتلعفابف كيلعمئاال ىأ (هبمتأطخأامف حانج يلع سيلو) هيف ةيالولاو نيدلا ىفةوخالادي ربىالوماي وىخأإب و ىالوما ذهو نأ ذهاولوقف نيدلا ىكقايلوأو نيدلا ف كن اوخامهف ىأ(كيلاومو نيدلا ىف <ناوخاف) ,وباامهنوبسنن آم طاوملعن

 : ىلع ىنايكريغدلول متقاذا كيلع مئاالوأ ىهنلادعب هومتدمعتامف يلع مثالا نكعاو (مب واق تدمعتام نكلو) ىبهنلادورو لبق نيلهاج

 دمعلانوداطخلا نعوفعلاداربن أ زوجب و ىلوالاام ىلع مطعرجلا عضومىفامو نبدمعتمهومتلفاذا نكلو ناسالا قبسو أ ظ حلا ليبس

 - ناقتعوهنمهبسن تثهنمانس .رغصأ او بسنلال اوه تلا ناكناف ىشتلادجواذاوهدمعو نتلا ايكفب .ومعل لوانتمم .ومعلا ل يدس ىلع

 ْ .ناقتعو ىنتلابهبسن تشاالف بسنلا فورعملاامأو هنع هللا ىضر ةفينح ىف دنع ق دعو بسنلا تبثيلهنمانسربك ناك ناوهلا دبع ناك

 2 دمعتملا نمةب وتلا لبقي واطخاب 5 ذخاؤبال (امحراروفغمتلا ناكو )ا دبع نا

/ 



 لوطأوأ ةرقبلا ةروسلدعتل تناك نا ىبأهبفلحب ىذلاوف لاق نيعبسوانالثلاق بازحالا روس نودعن كر ذا هنع هللا ىط ربعكن ب ىبألا

 نآرقلا نمخسنامةلج نم كلذ نا ىبأ د ارأ ميكحزي زعهئلاو للا نمالاك:ةتبلاامهوجرافاينز اذا ةضيشلاو شا م جرلا هنآ اهئمانأ ارقدقلو

 (ىنلا اهمأ) ضفاورلاوة د حالما تافيلأت نف نجادلااهتلك افاهن هللا ىضرةشئاع تيب ىف ةفيعص ىف تناك ةدايزلا كلت نا ىحامامأو

 )5/١( انبابحأىلاانباطخ غلبملاانرا ارسسأ ىلع نومأملاانعربخلااهسأاي ىأ عفان رمطابوا 1

 ةمركعو ب رح ننايفسىبأ ف تلزن (نيقفانملاو نب رفاكلا عطئالو هللا قنا ىب :لااهمأي) لجوز عهلوق أ
 ن ىلأ نللا دبع ىلعاولزنف ةنيبدملا اومدق مهنا كلذو ىماسلا نايفس نبورمجروعالا ىف اولهج ىبأ نبا

 موعم ماقفدوملككن اىلعنامالا ل_سودهيلعةللا لدى :لا مهاطعأ دق و دح أ لاتق دعب ناقفانملا سأر لواس

 باطخلا نب مج ه دنعو إسوهيلعةللا ىل_دىنلل اولاقف قري أن بةمعطو حرس ىبأ نب دعس نبةللادبع
 ىلع كلذ قف كب رو كع دنواهد بع نم ةعاف_ثاط نا لقوةانمو ىزعلاو تاللاانتط ارك ذ ضؤرا

 اوجرخا رمي لاقف نامالا مهني ,طعأىفالاقف مهلتق ىف لن ذثاهثلا ل اوسراب رمعلاةف 3 وهيلعةللا ىلص ىنلا

 قئاىنلااهأاب ىلاعتهللا لزئافةن دملا نممهجرخ نأر ع سو هيلعهنلا لص ىنلا ىمأف هبضغو هللا ةنعأ ف

 ىل ص ىنلا عمباطخلا ليقو مهنييو كنيب ,ىذلادهعلا ضقنن الو هللا قتاهانعم ل يةو ىوقتلا ىلع مدىأهللا

 روعالاابأ و ةمركعو نايف سابأ ىنعيةكم لهأ نه ىنعي نب رفاكلا عطتالوهتمأهبدارا اورو هيلعفللا

 هقلخ ىأ (اهلعناك هللانا) ةمعطو دعس نب هللا دبعو ىبأ نب هللا دبع ةني للا لأ نم ىنعي ناقفانملاو
 ةعاط كرتودهعلاءافو نم ىأ (كب رنمكيلاوبام عبتاو) مطد ربداهف ىأ(ابكح) مهقلخ نأ لبق

 قكد) هيلا كل يمأ لكو هنلاب ىث ىأ ( هللا ىلع لكوتواريبخ نولمعتامب ناك هللا نا) نيقفانملاو نب رفاكلا

 تازن(هفوج ىف نيبلق نم جرا لعجام) كادت يو كفقزرباليفك ليقو كللاظفاحى ا

 هذ_هرمعمول 1 سشيرقلاقف ميسي الالف ايلا رناكو ىرهفلار مغم نإديجر معم ىبأىف

 نيكر رثملاهللا مزهاماؤ دمحم لقع نم لضفأ اههنم دحاو لكب ل قعأ نيباق لن |لوقيناكو نايلق هلو الاءايشالا

 لاحامرمعمايأا,هللاةفداجر ىف ىرخالاوه دي ىفهيلعن ىدحاو نايفسوبأهيقلف مهيفرمعموب ا مزهاردب مود ||

 تيارأ سابع نبالانلق لاق نايبظ ىنأ نعود دب ىفهلعن ىسن امل نابلقهل ناكولهنا ذئموباوساعف ىلجر ىفامهنا

 رطغت ىلصياموب لسو هيلع هللا ىلص هللا ىن ماقلاق كال ذب ىنعام هفوج ىف نيبلق نم لجر) هللا لعجام هللا لوق
 لجرل هللا لعجام هللا لزناف مهعمابلق وجعمابلق نييلقهلنا| اورتال أ هعم نولصي نيذلا ن وقفل :رطخ

 ناسنالل لص ىتاا ةسوسولا دب رب ةرطخرطخ هلوق نسح ثي دح لاقو ىذمرتا| هجر !هفوج ىف نيبلق نم

 نمولاقهناكف ىوقتلإبا ىمأ كلذ ناكف هنلا قت! ىنلااهيأايىلاعتهنلالاقاملهناةبآلا نعم ف ليق وهتالص ف
 اذهليقوهريغرخ البو اهدحابهللا قتي ىتح ناباق هل سيلء رمان اذ هلداريغ ىوقت كبلق فن وكم النأ اهقح

 لعفي نأاماواالهنال نابلق لجرن وك الكف هري_غدلو ىنبتللو هنأ ىما نمر هاظلل ىلاعتةنلاهب رض لثم |[

 ظ

 كاذب لعفيالاما ذهب لءفي نأ اماو هيلا جاتحرب_غةلضفرخ"آلاف بواقلالاعفأ نمر "الاب لءفي امامه دحاب

 ناتلاحامهو ةدحاوةلاح ىفاك اشانةومالهاج لاعاهراك دب يصهنوكب ةإ+!فاصناىلا ىدؤي كللذف

 هلوق و نيلجر نب ادحاودلو نوكب الو نامأ اهلن وك, ىتحهمأر هاظملاة أما نوكتالكل ذكسف ناتيفانتم

 تنأهنأىماللجرلالوقي نأزاهظااةروصو )0 داهمأ 1نهنمنورهاظت اللا مَجاوز أل عجامو) ىلاعت

 ىسوماب مدا ايلاقاك دمحاي لقي لامناو

 هلذفب اهيونتوهلافي رمشت

 هلوق فهم سابهحي رصتو
 هوحتو هلالوسر دمت

 هللالوس ردناب سانلا ميلعتل

 ىلعتثأ (هللاقتا)

 ددزاوهيلعمدوهللا ىوقت

 كردبال تاب وهف هنم
 نرفاكلا مطنال و)هادم

 مهدعاسنال او(نيقفانملاو

 م.م سرتحاوئش ىلع

 نينمؤملا وهلا دعأ مهئاف

 نايف س بأ نا ىورو

 ابأو لهج ىنأنب ةمركعو

 اومذع كاشي ل اروبدعألا
 دحأ لاتقدعب ةنيددملا

 ىبأ نبهللا دبع ىلعاولزنف
 ىلع نامالا ىننلا مهاطعأو

 ضفرا اولاقف هوملك نأ

 عفن اهنالق هاما

 نوقفانملامهرزاوو عفشتو
 نوماسللا مهف كلذ 0ع

 هللا قتاىأ تازنف مهلتقب

 عطنالو دهعلا ضقن ىف
 ةكم ل هأ نم نإ رفاكلا

 ةنيدملالهأ نم نيقفانملاو
 ناك هللا نا) اوبلط امف

 مطامعأ ثحع (ايلع
 صالاريخأت ىف (ابكع)

 نر فاكلاةعاط ك ارتوىوقتلا لعتابثلا ف (كب رنم كيلا وبام عستاو) مطاتقب ) كلانا (نزاغ) - 5 (

 وه عبتاهلوقب دارملانال جاما ليقوم لامع أو مطامعااملاعل اب ىأ(اريبخ نولمعتاميناك )كيلا وب ىذلا (هللانا) نيقفانملاو

 35 هركمو مل مهديك نمنوقفانملاونورف ةاكد !!لمعيامب ىأورمع وب أءام اب وهباكأو

 مناهمأ نهنمنورهاظ: اللا جاوز أل عجاموهفوج فنيبلق ٠

 ىلا هلكوهيلا ك سما دنسأ (هللا ىلع لكوتو)

 نملجرلةللالعجام) اليكو هللا, فنتك 1 ىندملاةريملا ظفل ناك ن او هظفل جاجزلا لاقو مل كديلا الو كو ماظفاح (اليكوهنلب ئكو)هريبدت



 ةعاطب قمل ىلءاوربض نيح(او ربصال) كلل ذب مهايأ (انن يمابإل هعئارمش وهللا نيد نمةاروتلا فام ىلا ءهنوعدب و سانلا كاذب (نودهج)
 (نونفوب)ةاروتلا(انناب اباوناكو) سانلاةمام|هنرءربصلا نأ ىلع ل يلد هيفواين دلا نع مهربصا ىأ ىلعو ةزم او رباب ىصاعملا نعو أهلا

 ءاوناك اهف) نيكرشملاو نينمؤملانيب وأمهعأوءايبنالا نيب (ةمايقلا موب مهند ) ىغقي (لصفي وهكب رنا) كش جلا غالاماعنوماعي
 لعافلاو نيبي (دهع) عديل وأ ىأ فوطعملا ساج ن«ىون هيلع فوطعم ىلع هامعللو اولا (ملوأ) لطب :هلارهظظف(ن وفلتت 5
 0 هلوقب بصن هلو هإبقام هيف لمعيالف ماهفتسالل ؟نالىدوب ( 5 ) ةكملهال(مط) دهتبوقعي نع دي زةءارق ليل دبهنلأ 000 ا و لن ٠ق#ارهلغيف(نوفلتخ هيف
 كلذ فنا) مهدالب ومهرايد ىلع مهرجاتم فن ورعةكملهأىأ (مهنك اسمى نوشَم) طولموةودوثوداعك (نورقلا نممهلبق
 َُظ ءاولا(نوعم_بالفأتايآآل

 0 د يعاولو تدمي مونموني ) محبو ىضقي ىأ( لصفي وه د رن )ىلا عتهنل نماهناىأ ليلدب زوج خابسلاكت بنت (نوفاتخيهيفاوناك اف ةمايقلا مونمهن ا ا تروا ا ل (نونقوبانناب اباوناكو) رصعيمهودعنمءالبلا ىلعومهنيدىلعىأ (اوريصامل) انتعاطىلا صانلا | نان عطقى نوعديىأ (انىمابنودهيإ) ءايبنالاعابتامهليقوليئارسا ىنب فاوناك نيذلاءايبنالا مهو مه ىدتقي 0

 ىنعي( مهنك اسمى نوشمي)ةيلاخلا مالا ىأ (نورقلا نم مهلبق نم) انكلهأ نمةرثكى أ (انكلهأ املا( هب ج رخنف) هةوف

 هللاتانآ ىأ (نوعمسيالفأتإيآل كلذ ف نا) اورفاساذا مطزانمو مهدالبىف نوري_يةكملهأ 4 (ه-دملك ًاتاعرز)
 ضرالاىأ ( زرجلا ضرالاىلاءاملاقوسنانأ اوريلوأ) لجوزعهلوق ل اهبنوظءتيف هظعاومو || فعن '(مهماعنأ) عرزلا
 ءاملا كلذب ىأ( هب ج رخنف) نيب أ ىه ليقو نِلاب ضرأ ىه سابع نب! لاقاومف تابن ال ىلا ةظيلغلا ةسبايلا الف ازهبح نم(مهتست او)
 مهن يعاب (نو ريس
 هنرد 3 ىلع هباولدةسف

 اذا مهناميا اورفكن يذلا عفنيالهاذع.لاقردب موب لتقلاو أ كم حدف ىلعحتفلا موب لج نموناس؛الا مهنم هللانانواوقي نولبلل لبقيالىأ(مهناميااورفكنئبذلا عفنيال) ةمايقلا موي ىنعي ( حفلا موب لق )حستفلا اذه ىتمنولو ةيف كيلع ناكر انس متاجر انرهظموانرصانةثلا نارافكلل نولوقياوناك لسوهيلعةنلا ىلصىنلا باصأن | كلذو ردب وه ليقوةكم هوست اا فوه لقو كل اوءاننتلاىأ تقلا اذه تمعازهتسارافكلالافق كني وانيهيف كح و عيرتسفو || دامب منلا( حفلا !ذه تم هيف هنم عنناموبانل نارافكتلاولاق لسوميلعهنلا ىلصىنلا بامصأ نا كلذودابعلا نيب ءاضقلاو كلا هيف نواوقبو ) ىف وللاءايحا ىلع

 نامزلا ثداوح كب ىأ (نورظتنم مهنا) مهيلعرصنلاب كل يدعوم ىأ( رظتت او فيسلاةئآ 2 0 . 8 ا
 || للالوسر ناك لاقهنعهللاىضرةرب رهىب نع (قإ) كلذ نورظتنم موف مهاياانباذعرظنتاهانعمليقو || 1
 || سواطلاقو ىذمرتلاهج .وخأ كالملاه ديب ىذلا ك ارابتو باكلا لي زنتملاأ أرقب , ىتح ماني. الن اكس وهيلعةللا 6 0 7 لص ىنلا نأرباج نعناسنالا ىلع ىف لهو باتكلا لي زنتولا ةعجلا موب رجفلا ىف قي سو هيلع هللا ىلص ا 0

 . || رارسأو م دارع لعأ ى اعتو هناحب سةئناو ىذمرتلا جرن أ ةنسح نيعبس نآرقلا فةر روس لك نعنالضفت 0 1 0
 ٍ ه(ةين كم رعو نازح الا ةروسريسفت» ' ةمايقلا موي ىأ (فلاموب
 افرح نوع نوةئامعبسو فال ةسجوةملك نونامنوناتثئامو فلو ةنآنوعبسو ثالثو نينمؤملا نيب لصفلا موب وهو
 د( ميحرلا نجسرلا هنا مسب الع مهرصن موب وأ مها دعاو
 مون واردب مون دأمبيلع
 هلوق» ناك املنكلوارهاظ مهاؤس ىلعاباوج قبطني+ مالكلا!ذهو (نورظني مهالو مهئامغلاو ,رفكن يذلا عفنإل )ةكمجتف

 (زرجلا ضرالاى لا) راهنالاورطملا ىرجن (ءاملاقوسنانأاوريلوأ) اوظعتيخ: )14٠(

 و ( مط نيبن ىأ (مطد_مملوأ) ىلاعتهلوق نوكرسملاو نونمؤملامهليقو مه اوءايبنالا مه لبق

 ىأ(نورصبالفأ) تاوقالاو بوبحلا نمىأ(مهسفن أو ) نبتلاو بشعلا ىأ (مهماعن أ هنم لك أتاعرز)
 ىذلاةمايقلا موب حمتفلا مويب دارأ ليف (نيقداص منكن !ححتفلا| ذه ىتمنولوي و) ى اءتهلوق فاو ربتعيف

 : ليقف مهاؤس ىف مهضرغ نم فر عام بسح ىلءاوبيج أ ءازهتسالاو بي ذكستلا هجو ىلع مهم الاجكتسامتفلا تقو نعلاؤسلا فمهضرغ
  ن.واورظنت ف باذعلا كاردا فم :رظنتساوأ ناميالا عفن الف متنمآو مويلا كاذ ىف متادح دق 5-5 ىناك_ ةاؤزهتسنالو هباول كتسنال مط
 ضرعاف) قرغلا دنع هناميانوعرف عفن. ملاك لّتقلا لاح ىف مهتاسعا مهعفنال مهناف مهتم نيلوتقملادب ري وهفردن موس وأحتفلا مويبهرسسف
 - كرابتوةدجسلالي زنتإلا أر قب ىتح مانيال مالسلا هيلعناكو كك الهو مكيلعةبلغلا (نورظتنم مهنا) مهك الهوةرصنلا( رظنت او مهنع
 ١ عن ةعناملا ىهلب زنتملاةروسلاق هذع هللا ىضر دوعس نبا نععو مايأةئالث ناطيشلاهلخ دبل هتسب ىف ل زنتلا أرق نملاقو كأللاه ديب ىذلا
 *(م>رلانجرلاهللامسإلل ةنآنوعبسو ثالث حو ةين دم بازحالاةروسإع رلعأ لاو ربقلا باذع نه



 اهيالزنا) شرعلا نيم نعىهليقوءادهشلا حاورأاهيلا ىوأت نانجلا نم عون ىه (ىوألا تانج مهلف تاحلاسلااوامعواونمآ ,لامأ) ٠
 نأ اودارأاملك )مطزنمو مهوجلمىأ (رانلامهوأفاوقسف نيذلاامأو) اماعراص ملزانلاءاطعلزالاو مطلع ءاطع( نولمءياوناك
 (8ا/8) رانلاباذعاوقوذ) رانلاةئزخمطلوقت ىأ( مظليقواهيفاو ديعأ اهنهاوجر.

 مها اوأفاوقسف نبذلاامأ او)ايندلاراد ف تاعاطلا نم ىنعي (نولمعيإ اوناك ا.؟)هلوزن دنع فيضلل ايمانا

 هلوق ف (نوبذكسن#ب تنكىذلارانلاباذعاوقوذ مط ليقو اهيفاوديعأ اهنم اوجرخي نأاودارأالكرانلا
 سابعن!ناقرنك الاباذعلا ىوس يأ ( ربك الاباذعلان ودىندالاباذعلا نم منقي ذنلو ). ىلاعت ١

 ماظعلاو فيلا اواك أىتحةكع عوجلاوه ليقود ودحلاهناهنعواهماقساوايندلا ئاصمىندالا باذعلا |

 مهلعل) ماهجٍباذ_عوهربك الاوردب مويف.لاب لتقلاوهدوعسمنبالاقو نينس عبس الكبلاو أ
 1 نع) ملظأدحأالىأ( مظأنمو) ردبدعل و طحبقلا دعي مهنم ىقب نم ىنعينايالاىلاىأ(ن وعجل 1

 (نيمرجلا نمانا) اهبنامعالا كرتىأ(اهنعضرعأم)هيلعهماعن و هتبنادحو لثال دب ىأ (هب زتاث" ابأ
 ربك الاباذعلابن رومقتنم مهنماناف ىدالا باذءلاباوعجرب ملا لل مهنا هانعم )ن رومقتنم) نيكرمشملا ىندي

 ىأ(هئاقل نم) كشىف ىأ (ةبرص ىف نكنالف) ةاروتلا ىنعي ( باتكنل!ىسوماندن [دقلو) ىلا عندل اوفو

 ةليا تير لاق لسو هيلع هللا ىلص ىبننلا نع سابع نب | نع (ق) سابع نباذلاق جارعملاةايل ىسومءاقل نم

 قالا ع وب سماعوب يمالجرز ىسعتيأرو ةءونشلاجر نمهناك ١ دعجالاوط مذآ الجر ىسوم ىئرسأ
 ىف نكتالفءايا هللا نهارأت اي لاجدلاو رانا! نزاخاكلامتيأرو رعشلا ظبس ضايبلا ىلاوةرجلاىلا |[

 ىرسأةل يل جارعملاةليل ىسو « ىلع تيت لاق |سوهيلعهنلا ىبمهتلالوسر نا سن أن ع (م) هئاقل نمةب يم
 ةسداسلاءامسلا فةاردنا جارعملا ثيدح ىف حمص دق تلق ناف هربف ىف ىص؛ماقوهورجالا بيثكلادنعىف

 دنعمربق ىفهتب ؤرنوكت نأ ل _هتحيت لق نيش دا نبذه نيب مجلافيكف تاواصلا ىف هتهجا صم دنع

 ةسداسلاءامسلا ىلا دعصال مث سدقملاتديىلاهقي رط ىف كلذوءامسلا ىلاهدوعص لبق ناكر جالا بيثكتلا
 هريقىفةالصااهنم حصتفيك تلق نافربدق ْئش لك ىلعوهو لجوزع ةللادب ربا ل«ةبسدق كانههدجو
 هيلعهللاىبصىنلا ىأركلذكو لمعرادت سلو ةرخآلارادفوهو فيلكتلاه نع طقسدقو تيموهو
 ءايبالا نا اهدحأة ب وجاه ع باجيتلقاذه نع باوجلا اف نوجحي مهو ءايبنالا نم ةعاج سو

 ىفحصام اواصيوأ اوجحبنأدعبيالف نوقزري مهم ردنعءايحأ ءادهشلاو مهنملضف أ مهلب ءادهشلاك

 رادىهىتلارادلا» ذهىفءايحالاهلزنعممالاوتامدقاوناكن اواو ءاطتساان هللا ىلااوب رقتي نأو ثيدحلا
 مهطاح ىأر إسوهيلعةئلا ىبص هنا ىناثلا باوجلا ةنجلا ىه ىنلاءازجلار اد ىلا نواحري مث نفت نأى لا لمعلا

 فياكتلا نا ثااثلا باوجلا متالصو مهي ناك فيكواوناكف يك هل اواثمو مهتايحىفهيلعاوناكىذلا

 موللا كناحبساوبف مهاوعد ىلاعتةنلا لاق عفتريالءاعدلاوركسشلاو رك ذلا نكل .رخآلا ىفمهنع عفترا ناو

 ةنجلا ىفهب ردبعيدبعلاف سفنلا نومولب اكحييبستلا نومهلي ل سو هيلعةنلا لصلاقو مال ساهبف مهتيحنو
 ىفهللالاق نيذلاةك الملا لاح ل_مهلاح راصد_ةوكلذ نوكي ال فيكوايندلا ىف دعي ناك امرثك أ

 ىختقم ىلع ىهلب فيلكشب مهبلع تسيل ةدابعلا نا بابلا ىفامةياغنورتفياالراهنلاو ليللا نوحبسن مهقح
 لوبقلاواذرلاب هللا باك ىسوم قلت نم ىأهئاقل نم ةيرم ىف نكسنالفهلوق ىفليفو لعأهللاو عبطلا

 ريخللة داق ىأ(ةثأ) ليئارسسا ىنب نم ىأ( مهماناعجو ليثارسسا ىنبل ىده) باتكلا ىنعي (هانلعجو)

 انهو (نوبذكنتهب متكىذلا
 قسافلابدارملان|ىلعليلد

 بيذكتلا ذا رفاكلا

 مهنقيدنلو) ناميالا لباقي
 ىأ (ىندالا ب اذعلا نم

 رسالا نمايناللا -باذع
 عيسةنسلا نمهنأ اونحمامو

 باذعلا ن ود) نينس

 باذم ىأ (ربك الا
 باذعمهقيذن ىأةرخآلا
 ىلا اولصننا ليقايندلا

 قارادلا ن-عو ةرخألا
 نالذ#لاىندالاباذعلا
 ىدوا اريك الاب اذءلاو
 ىدالاب اذعليقونارينلا

 (مهلعل) ربقلا باذع
 باذعلاب نيب ذعملا لعل

 نوبوتي(نوعجري) ىندالا
 ملظأنمو) رفكلا ْنَع

 تاب اب)اظعو( رك ذ نم

 3 نآرفلاب ىأ (هبر

 ىلوتفىأ (اهنع ضرعأ
 متو اهيف ربدتيإلو اهنع
 ضارعءالان اىأ داعبتسالل

 ىفتايآلاهذه لثم نع

 اهداشراواهنراباواهحوضو

 زوفلاو ليبسلا ءاوسلا
 ريكذتلا دمر ىهظعلا ةداعسلاب

 مكلقعلاىف دعي سماهم

 .تدجو كبحاصللوقت
 ملمث ةصرفلا كلت كنم

 هكرتاا داعبتسا اهزهتت
 مظالاةباصا ىلع ل دد_ةفهنم ماقتت الابةماعنيمر لا دعوت م ملاظ لك مظعأ هزعجاذاهنالهنم لقي مو (ن رومقتنم نيمرجلا نءءانا) زاهتتالا .

 (هئاقل نم) كش( ةبرعفف نكنالف)تا ر ,وتلا( باتكلا ىس ءومانيت اقل 2)ةدئاقلا هله دغإم اريمضلابلاقول و ماقال نمرف والابيصنلا

 مس وهيلعهللا لص ىنلا نعاذك ةرخآلا فهب ر ىسومءاقل نمو !ةمايقلا مون وأجارعملا ةليل ىسو.كئاقل نم واباتكلا ىسو.ءاقا نم



 مجانا نع مهبوئج اجتتلاقفهيلغمهحدممشتياسو لهأ نممهلعجو )41/8(   هتابانم ف ملنذأ نأوهوةبهموفل
 000 (ممب ر)نيعاد(نوعدب)
 || ١ 00 واح ديس و رخاطالوسر تظفربس وهردنماب رقاموب تحسن ةرغس 1 يا
 | قؤتوةالصلا مقتوأيشهب كر ةتالوهللا دبعت هيلع ىلاعت ةللاءرمسس نم ىلعريسبله ناو ميظع نعتلأسلاق مهفوخ لجال ىأ 4لوعقم

 ةئيطخلا عيفطتةق دصلاو ةنج موصلارب_هلاباوبأ ىلع كلدأال أ لاق من تيبلاجحنو ناضمر موصتو 0 ىف مهعمطو هطخس نم

 الالاق مثنولمعي اوناك ا. ءازج خاب ىتح عجاضملا نع مهب ونج اجت رق ليلا فوج ف لجرلا ةالصو نودجتملا مهو هجر

 ةالبملاهدومعو مالسالا مالا س أر لاقهنلال ادن تقدما ةورذوكتو ماو مالا سأرب كربخأ سو هيلعهللا ىلص ىنلا نعو

 كيلعففكالاقو هناسلب ذخاذ لاق هللا ل وسراي ىلب تاق هلك كلذ كالمب كربخأ الألاف مثداهجلا همانسةورذو ١ نمل مايقاهرينسفت

 | ىلع 0 د ٍمكتاعن وذخا 0 اوسرايتلقق اذه تادلم ماجن

 "و ايسر يفكر عبرا رقو كلبق نيحاسلا بأ دنقلا مايقييلعلا لسوهيلعت طال تلظو ةافغلا طاسب

 00 ل 5 ا ءءادلاّةذ 0
 ليللا ةالصب ىنعيةب رقلا

 ظ لوا ل 2 1 ل ا هيلعمما لص ىنل!بامسأ

 ْ ممم رهأ اون متبرق عرس راقهلامو غازبنالا ىف هيلعام ملعف هب اضحأ عب م مزهناو هللا ليدس قازغ ا 6 سو

 ٠ هجرخحأ همدقيرجأ تح ىدنعابةقفشو ىدنعاهفةبغر جر ىدبعىلااورظناهتكنالا ىلاعتةنلالوقيف ءاشعلا ةالصللا برغملا

 | مايصلا ل ضفأ مسوءهيلعمتللاىلصهتلالوسرلاة لاق «نعهللاىضرةري رهىنأ نع(م) هانعمب ىذمرتلا 02 ةريخالا

 | هللا لوس .رناكتلاقةشئاع نع(ق)لدللا ةالصةضي رفلا دعب ةالصلا لضفأو مرح اهلنا رهشناضمر رهش دعب ةمتعلا الص نولصي نب ذلا مه

 1 00 وابرال اذكج عتست تاق ءاسدق تمروت ىتخلإللا موق رسوم هيلع هللا ىلص امبو) ايف نيناكأل

 افرغةنجلا فنا سو هيلع هللا ىلصةنلاوسرلاةلاق ىلع نعاروكش دبع نوك الفأل اقرخأت امو كبنذ ةعاطف (نوقفني مهانقزر

 مايصلا عباتو ماعطلا مطأو مالكلان الأ نمل هتئاهدعأاهنطاب نماكرالاطو اهيزغلل نر اهنطاب ىرب ىفخأ ام سفن لعتالف ىلاعت هللا

  قهنعهلل|ىضرةري رهابأ عمسهنا ن انس ىنأن  مثيطا نع( إ) ىدمرتلاه جرش ماين سانلاو ليللاب ىلصف أ! ةخأىذلا ىنعمام (مه)

 ةحاور نبا كلذب ىنعي ثفرلا لوقيال كلان الوقي لسوميلعهنلا لص ىنلارك ذبةصق (] ةج نسفنلا ةياكح ىلع

 عطاسر جفلا نمفورعم قشنااذا « هباتكو تينا لوسرانيفولاق ( نيعأةرق نم) بوقعيو

 عقاو لاق اذام .تانقوم هب م انبولقف ىمعلادعب ىدم ا انارأ ءالؤط دعأام دحأ لعيالىأ
 ٌ عجاضملا نب رفاكلابتلقثتسا اذا + ةشارفئمعبينج قاحب تيب .ه 4 ردصم (ءازجإ)ةماركلا نم

 ىامتهلوقو ل ثيدحلا| ذهريغنيحيحصلا ىفةرب رهىنأ نعنانس نب مثيهال سيلو ىراخبلا هجرخأ امب) ءازجاو زوج ىأ

 ١ :دارأ ل يق(ن وتطرح زراممو)ةنملا فاعمطورانلا نمافوخ سابع نبا لاق (اعمطوافوخ مهمر نوع دب) نسحلا نع(نولمعي اوناك

 .ةرق نم مط ىنخأام سفن معتالف) لجوزعهلوق ف عوطتلاو بجاولا ف ماعوه لب ليقؤبةضور مما ةقدصلا موقلا ىنخأ هنعهللا ىضر

 اوفخأل بقودل ريسفتالاماذه سابع نبالاقهريغىلا نوتفتليالف مهنيعأهب رقنامم ىأ (نيعأ هللا ىفخافايندلا ىف الامعأ

 .ةرب رهىنأ نع )قر ايندلارادىفتاعاطلا نمىأ(نولمعياوناك امبع اجل مهساوث هللا نخاف مطاسمعأ نذأالو تأر نيعالام م

  نيعالام ني اصلا ىدابعل ت د دعى لاعتو كرابتهننالوقي لاق إسوهيلعهنلا لص ىنلا نعهنعهللاىضر أ نإ لع زياد هيفو تعمس
 ظ هرقل نيعأةرق نممط خام سفن لعتالف متثش نااؤ رقاورمشب بلق ىلءرطخالو تعمس نذأ الوتأر ليالا فوج ىةالصلا دارملا

 نيب مئاافوع ازهلا نوكيل نب تع ني ديلاد بلاط ىنأن ب ىلع ف تلزن (نووتسيالاقساف ناك نك انمؤم ناك نغأ) ىلاعت
 ثم طسن أى اهنئاو خيشان أو ىبص كناف تكس ىلعل ديلولا لاقف ئغ ىف مالكو عزاننامسهنيي ناك 7 ةعاطلا رون ىف ناك نمنا

 و قساف كلناف تكا ىلعهللاقف ةببتكلا فاوشح كنم الم أو انانج كلنم عجشأوانانس كنم دحأو اناس نم عم ىوتسإال ناميالاو
 1 0000 1 راوي لنا نوني سول سن دار 1نوتسيالهلوقو ةبالاهذههنللا لزئاف نايصعلاورفكلاةءاظ قوه

 ' اقسف  هلوقليلدي ىعملاىلع(نووتسإال )هوفر نم ظفل ىلع نالوحتامسوارفاك ى (اقساف ناك نكا انمؤمناك نغأ)هوقب
 | ةبماص



 مه (ن ومر ل اذا) امغاماتا اراك فو ذ# باوملاو ةيعانتماواودحأ لكعاوأ مسوءيلع هللا لس هللالوسرل باطلا( ى .رثواو' ١

 ليقهنأك هلوانتيام ىرتلردقيالو دوجوملاةلزنعهللا نم_قرت لا نال كالذزاجا-ءاو ىضملاذاوولو ضرالا ىفانالضاذثأ اولاق نيذلا
 فذحلا قول هيلع مقوي و مهب ربباسح دنع (مهب ردنع) مدنااوءايخاولذلا نم( مهسؤراوسك ان)ه فرظذاوةب ؤرلا كنم نووي

 ايمح انكوأ كلاسر قيدصت (؟ا/ا/) كتءانعمسو كديءعوو كدعو قدص (انرمصب أ نب ر) نولوقي ريدقتلا اذا '

 ةعم_سو انرصنأل يب ب ب

 20 ىأ (نوءرجلاذا ىرواد) ل جوزعاوق ُُه 0-5 0 مكب رىلا نوريسصتىأ ]
 ةعاطلاو نا.الاىأ (حلاصإ| نولوقني مب ردنع اول فام ىلعام دنو مهيب رن«ءايحاهنؤطأطي ىأ (مهب ردنعمهسؤراوسك ان نوكرشملا

 ثعبلاب (نونقرم انا انيصاعمانريصبا ليقو كالسرهبانتت ام قيدصت كذم ىنعي (انعمسو) نيب ذكمهبانك امىأ(انرصبا انر) |[

 انثشواو) نآلا باسو نكلراذمالاخلا ىف ىأ (نوةقومانااحا لمعت ) ايندلا ىلا انددراف ىأ( انعجر اف) اهيف ليقام انعمسو ْ

 ىف (اهاده سفن لكانبتآل || لوقلا ق- نكلو ) نا اللاهقيفوتواهدشر ىأ (اها ده سفن لك انينآل انئشولو) نامالا كلذ عفنبإل ْ

 انيطعأ انئشواىأ)ايندلا || (اوقوذف) سنالاو نملارافكنمى'(نيعجأس انلاو ةنجلا نم يجن“ المأل) ىنملوقلا بجو ىأ(ىن» ||
 نما اك اب سف لك انااذه) ايندلافنامجالا مكرتىأ( كموبءاقل متيسنامي)اوقوذةنزخملا مطتلاقرانلا اواخ داذافىأ |

 مهنم ناكر واعلان اهبدلخلاباذءاوقوذو) ماج .رلاعطق سانلاب لعفب اك كيلا تفتلمريغ ةيلكسلابك انكرتىا(5 انيس ْ

 0 11 ا ك0 و نك ذاذلو داق نم .ؤبانا) ىلاعت هوقو بيذكستلاو رفكلا نمعأ (نولعتم نك ا

 ككل راح يماسلع ولاق ليقو مهبر سماباولض يأ (مهبردمحجاوهبسو) نبدجاس هوجو قعاوطقس يأ (!دجشاو رخ)اهم ظ
 ناك لاقر نبا نع (ف) هلد وحسلاو هب نامالا نءىأ(ن و راكتسإل مهو) هدمح وةللا نا>ءيس 0

 ةلزتءما ىلعةخوهوهراثراو
 نإهللا ءاش مه دنع ناف ' اناكماثدح دحام ىتح نودحس ودح سدفةدحسلااهبفىتااةروسلا رقي لسوهيلعللا ىلصةللالوسر |[

 اهنكلاهاطع دقو تدتها || ترمأوةنملا هلف دحسف دوحسساإب مدآ نإ !سعأاتلب واي لوقي ر ىبي ناطيشلالزتعا دحسف ةدجسلا ||

 ةئيشعب ةبالااوادأ مهو دهن | ىفاجيتت) ىلاعتهلوقهط عمتسمالو ىراقلل نسنف نآرقلا دوجس تاز ع نمهذهورانلا لف تيإف دوجسلاب ||

 : ىلا عجرئالف برغملا ىلصنانكر ادن الاريشاعم انف تلزن سن ألاقوةالصلا ن وميقي نبذلا لالا, نو دحملا || ةادالا رصبتىف فر ع ا ناو 2 يب كح فض (.١ مهو شرفا ني هيلع عجطشيىذلا عضوملاوهو عجنم عج(عجاضملا نعوذ عفترنىأ (مهب ونج |

 ىنم لوقلا قحنكلو) || © ظ
 ةدجلا نم ماهج نالمأل || حجاضملا نع مهبونج فاجتتهلوق ف سن[ نعو تو هيلعهتنا لصوتلالوسر عمم املاك هل ظ
 نكلو (نيعجأ سانلاو ىلأةبا ورفو حي بي رغ نسح ثيدح لاقر ىذمرتلا هجرس أةمتعلا ىعدن ىلا ةالصلاراظتنا ىف تلزن ظ

 تماعا.بىنملوقلابجو || ىهليقوردكنملا نب دمتو مزاح ىفألوقوهو نول صيىأ ءاشْلاو برغملا نيبامنولفنتياوناك لاقهنعدواد ||
 ايمن ءنوكحي هنا || ةالصىهوءاشعلاو برغملا نيب ن ولصي نب ذلاب فدعتل ةك_:الملا نا لاق سابع نبا نع ىورو نيءاوالا ةالص ْ
 وهو ههجهب نوبجولسا هيلعةللا ىبدهلوقليلدب ةعاج ىفرحفلاو ةريخالاءاشعلااواصي ىتح نومان..ال نيذلا مهءاطعلاقو نيباوالا |

 نوراتخم مهنا مهنملعام || هلكليللا لصات ”اكف ةعاج ىف حبصلا ىلص نم و ليللا فصن ماقام "اك ف ةعاج ىفءاشعلا ىلص نم مسد[

 صيصخت فوبيدكتلاودرلا م وهيلعةللا ىلصةلل ال اوسر نأ هنعهللا ىضرةرب رهىنأ نع (ق)نافع نيناهعكردع نيام ع ٍ ْ ظ

 هناىلاةراشا نلاو سنالا أ ل اوقوهوليللا ةالص هنمدارملان الب واقالار هش واوبحولوام*ونال حبصلاو ةمتعلا فام نوماعإ والاق |

 لم نعوتكئالم مدع ةعاجو ىازوالاو كلامو دها#و نسحلا |[

 | وذو لف ميدحب ' 2 4 1 5 5

 0 0 00 ىف لسوءيلع هللا بص هنلالوس رعم تنكلاةلبجب نيذاعم نع هيلع حاولي مايق شف لصف |

 باذعلاىأ(دلخلاب اذعاوقوذوإ) ىسنملاك باذعلا فك انكرت(8 انيسانا)هبنا.الاوهو (اذهمكموب)ءاقل لمع نم متكرثاسم (ءاقلا
 (ادجساورخ) اهباوظعو ىأ(اهباورك ذاذا نيذلاانناي "اب نمؤ اس !) ىصامملاو ررفكلا نم(نولمعت متنك اع)هل عاطقناالىذلا مئادلأ
 مهو)هلنبدماحهيلعاوذناو هب قيليرالا هلل اوهزنر( ممر دمحاوحب سو مالسالا نم مهقزرام ىلعاركسشواعوشخو اعضاوت هذاو دجبتلا

 بهو لهسلاق مونلا عجاضمو شرفلا نع(عجاضملا نع مهبونجإ) ىحنتنو عفترت (ىفاجتتت) هلدوجسلاو هبناميالا نع (نوربكستسيإل



 ١ هديسثومفلعغلابلا( ميحرلا)ءسمأبلاغلا( زيزعلا) ةودهاشأمو قلخلا نع باغامملاع سامي فوصوملاىأ( داهشلاو بيغلالاعكلذ )

 مفانوفوك (مفلخ) : ةمكسحلاهتضتقاام ىلع بقت سم خيش لكن ال هنسح ىأ( خنث لك سحأ )هتفص (ىذلا) نالهيلع_+قواللبقو

 مثنيط ن.«) مدآ(ناسنالا قاخ أ دب و) ئثلكقاذ نسح |ىألدبلا ىلع مهريغهقلخ نسح اد قف هقلخ عيد لكى أف صولا ىلع لهسو

 نسحأ قهوقكهموق (هاوس مثل ريقح فيعض (نيهم)ةلالس نمل دب وهو ىنمىأ(ءام نمإلةفطن نم (ةلالس نمله رذ(هإن لعج

 لعبا (عسرز حج
 هماعب و هب وه صتخا

مهنعب ىلع نوكيفةمايقلا فاهلكليقوايندلا مايأ نمدحاو راصبالاو عمال لعجو)
 ْ عل مهنعب ىلعو ةنس لأ ل ثم 

 نالمتحي ل يقورصعلاورهظلا نيبام ن وكي اك الا نيئمؤملا لعن وك الىمتلا مهاربالاقايزدلا ف اهالص | اليلق) اولقعتو اورصبتو

 نامعىلومزوربف نب هللادبعوانتلخد ةكيلم ىب أنبا لاقو هتةتشمو هلوهو هند نعارابخا اذهنوكي ||| نوركشنىأ (نوركشتام

 ىبأ لئاقلا (اولاقو) اليلق

 ' هيلع خال هفلخ نعباغام ىأ ةداهشلاو بيغلاماعوه ضرالاو تاومسلا قلخ نمرك ذامعنصىذلا ||| نإ اذثأ) مهيلا دنسأ

 لهأوةنايلوإب (محرلا) هلادعأ نم مقتنملاعنتمملا ىأ( زي زعلا) رهظورضحام ىنعب ةداهشلاو ةيفاخ | ٠ 7-5 / الا ىف

 لكق لح فيك لعل يقوهمكحأو هنقتاسابعنب|لاق (هقلخ ئملكنسحأ ىذلا) ىلاعت هلوق وق هّتعاط 72 ا 5
0000010 00-2 

 هيلانوجاتحامهقلخ مملاءانعم ليقوهشاعمهب منام ىلعر دقمهناضعأ نموضع لكو هلكش ىف نسح 0اس ضرالا

 ىنعي (هلسنلعجمث) مدكىنعي( نيط نمناسنالا قلخ أدب و) هقلخ لكىلا نسح ؟هانعمليقوهايامهماعو || د١ نإللا ىف ءاملا لضي

 00 00 5 (هحور نمهيف خفنو) || رسكب انالض ىلع أارقؤ
 ليق (ةدئفالاوراسبالاوعمسلا) اناومافطتمتكنادعب قاخىأ (<للعجو)لاقف دسجلاف حورلا أ نو تن“ لاق وللا
 مهفيلمالكلا كلذ ىفهبلقب ركفتي مفر عيلولئاق ىلارظنيفامالك الوأعمس ناسنالانالعملا مدق 0 5
 2 4 ِء 2 - ر 5
 . || نوركشتال عنا ىنعي(نو ركشتاماليلق) ناك ةهجىأ نممالكلاعمسيناسنالانالعمسلا دحوو هانعم | لدبامت انالض اذئاف

 , ف١ انكله (انللضادنأ) ثعبلا ىركنم ىنعي (اولاقو) ىلاعت هلوق ع اليل الا هو دحو تف ةمعنلا» ذه مدبر 1 0 0 7

 مهم رماقلب مهلب) ىلاعتهنلالاق ىراكن!ماهفتسا (ديدج اخ ىفانثأ) ابارئانرص ىنعملاو (ضرالا || (ديدج قلخ ىفل انثآ)
 || تولا هيلعبتكن مدح أ قيبالىتح كحاورأض بقي ىأ (م افوتيلق) توملادعب ثعبلاب ىأ (نورفاك || م«.رءافلب ) مهلب ثعبنوهو
 : رخؤيال ؟دحأ لج ا ءاجاذ او كن عل فغبال هنا ىأ( مب لكو ىذلا) مالسلا هيلعليئار زعوهو (توملا كلم) || امل نودحاج (نو رفاك

 نمبحأأم اهبحاصاهنمذخايديلاةحار لئمايندلاهتلعجتوملا كلمنا ىوركلذالاهللغشالوةعاس [] ثعبلاب مهرفك رك ذ
 ةجرلاةكئالمةكناالملا نم ناوعاهلواهب راغمو ضرالا قراشم نم قئالخلا حاورأض بقي وهفةةشمربغ غلب ا وهامى لا هنعبرضا

 ضرالا هلت اعج دهاجلافو برهملاو قرسثملا نيبام توملا كل مةوطخ ناس ابعنب !لاقو با ذءل!هكنالمو عيم نو راكم هناوهو
 خور هناوعأ عزنتف ضرالاوءامسلا نيب جارعم ىلعتوملا كلم ناليقوءاشي ثيحاهنملوانتي تسطلا لثم ثعبلإبال ةيقاعلا ف نوكبام

 انأنا ىاراذاف نيت رم موي لكى مهحفصتيتوملا كلموالا تب لها نماف سانلا هوجو حفصتت ىهو برغم او ىلامثكي لكو ىذلاتولا

 ىأ ( نوعجرت مير

 باسحلل نيثوعبم كلذدعب كب ر ىلا نوعجرت مث مكحاورأض بقب مك افوتي
 - ايفاو هتذخأ اذان الف نم قحتيفون كلوق نم نيعجأ كح اورأض بتيىأح ورلا ىهو سفنلاءاغيتسا فوتلاوهتلاءاقل ىنعماذهو ءازجلاو
  حاورالا وعدب توملاكلمليق وءاشي ثيحاهنملوانت, تسطلال ثمهل تاعجو ضرالات .وملا كلا تب وج دهاجم نعوناصقنربغ نمالك
 . هتفوت هلوق نيب و ةبآلاه ذهنهب مج اهجواذ_هوتاقولخلا لاعفال قلاخخ اوهوملكث الذل ىمآلا وه ىلاعت هتلاواهضبقب هناوعا ماي مثهبيجتف
 اهتومنيح سفنالا فوتيهلها هلوقوانلسر

 (2 ىذذلائثلا نمهيف خفنو لاقدن ”اكصاصتخالاةفاضالا (هحور نمهيف)

 مولى ةن-فلأ نيس ةريسم هماقم لهأ نمدعم نيذلاةكئالملاولب ربجريسيلوقي ماللاهيلعلي ريج

 امهنعهللاىضر سابع نبالاقف ةنس فل أن يسخر ادقم نعو ةبآلا هذه نعزو ريف نباهلأسف سابع نا ىلع
 ىنعي (ةداهشلاو بيغلاملاع كلذإ) لعأالام هللا باتكىف ل اوقأناهرك أو ىهام ىردأال ىلا ءتةتنااهامس مانأ ْ

 هتروصف لماكن اويح لكف ضعبلاةروص ىلع ضعبلا قل /ةروص ىلعناويح لكقلخ ليقو وش

  [|(نوعجرتمكب رمل ت)هلوقو توملا تاركس كب لزغتن آلا للا ةب رخل كاتي هس أر برض لجأ ىضقت ادق

 ىا



 امهتفرعمىلا قب رطدل نكي ملا ذافهتبفاعو هبسكن منا سنالا,صخأ ئئالو اهب صتخياماهليح تامعأ ناو فر عئاالاهنا ىنعملاوةليحلاو لتحلا
 ابيغنوكيالليلدلاب كرديامو علاطلا ىفرظنلاو سايقلابلوقي هناف توملاو ثيغلا تقوب ره ىذلامجنملاامأودعبأ امه ادعامةفرعم ناك
 ىعدا نم امهنعهللاىضر سابع نبا نعوةبالاه ذهالنو سجن بيغلا حافم ملسوهيلع هللا ىلصىننلا نعو معلاريغ نظلاو نظلادرح هنا ىلع
 سمخم نوريعملااهربعي سلا هعباصاب راشافدر مع ةدم نعهلأسوتوملا كلم ةروصهمانمفر وصنملا ىأ اروبذكدقفةسجلاهذه لع
 (ملعةنلانا)ةنلاالاهماعيال سما م واعلاهذهناف ةنآلاهدهىلا ةراشاوه هنعهللاىضر ةفينحوب ألاف مايأ ةسمح و رهشأةسمحو تاونس
 ةروسإ# رلعأللاو بيجاعأاهيفنافنامقلةروس ةءارقا وراك ًاهنعىلاعتللا ىضر ىرهزلا نعو نوكي و ناك امب ( ريبخإ) بويغلاب
 اونا داش هك لسلق لذ: فس: قنا تتظالس 1 تت مسلاهنا ىلع *(لاع(ميحرلا (41/6) نحجرلاةّنلامسب) « ىرسصب بآن ورمشعو عستو فوكو ىف دمهنآن وثالث ىهو ةيكمةدجسلا

 ءهنسخو !دتيم ةروسلا 3 2 لا ع0 0 ا اا
 (ميلعةهللانا) لبجو ألهس قرح وارب ف ضرالا نمهعجضم نبا -هيسانلا نمد_-آ سلىا

 001 ا : رم نساك نطاوببىأ ( - اهريغب ردايشالا ايلا ناو (باتكلا ليزتن) أ ع رع رم اناني لع : 1000
 انكر لا عفترا ذه نمأب نيم ىخدانذنطسم ناار برت ايو ال

 هريخ ا دتبموهوأ فوذحم هباتنكرارسأو هدارع لعأىلاعت هللاو هفلاخ هنال نآرقلاب رفكهناف
 *(ةيكم ىهوةدجسلا ةروسريسفنإع

 نونامئوةلاهلئوةيآ نوثالثل قو ةبآن ورمشعو عست ىهوانم وم ناك نخأ هلوق نم تانآثالثالا ءاطعلاف
 د«ميحرلا نحسرلا هللا مس ملأ ىاعتهنلاوادرح .رشعةيناةوةئامسجو فلأوةلك

 لبىأ (نولوقي مأنيملاعلابرنم) هناهيفكشال ىأ (هيفبيرالباتكلا لي زننإأ)لجوزعهوقه ||

 مغترب وأ (هيفبرال)
 بر نم) هربخوءادتبالاب

 هيف بيرالو (نيملاعلا

 رم لبا بند | رحل ضار ايتام هت و.( ديالا
 قبيراللبت هلكفجا |

 0 ا 8 نامل ف كلذوا 2 وو ل هللاةف رعمبةخلا مايقام أو الف لسرلا ةهح نعم منال نكمل سر دالك رتيال ىلا عال سا مهبل معن |لوسر ينايلاذا تلق نالت نم الزنم هنوكف ىأ كلذ ا لا نانو

 0 ميأةتسىنامهنيامو ضرالاوتا اومسلا قلخ ىذلاهّنا) مهءادتهاايجارمهر دنت ىنعي (نودتهيمهلعلإ)

 ( اتقان ولو مأ داوم ىا || .ب.ه) كاعن فوقف ءريسقت مدن (نورك " ذيتالفأ عيفش الو ىلو نم هنود نم جل نارتو
 ىهمأنال دمت هقلتخا ىأ ىلاءاملانم) مالستلا لكلا ربج عم جولا لزغي ليقو ردقلاوءاضقلالزني و مالا كح ىأ ( مالا

 لب ىنممب ةنئاكلا ةعطقتنملا ةكاسم عي (نودمتا نسا ءرادقمناك مويا ) سمالب لي ريج (عيلاز دعس( جرم ضرالا
 قرا رع لي دايم مط او ةمماتل اراد ماعلا كاد ينصح رالاىلاهلوزن رادقمن وكيف ةنسةئامسج ٍِض رالا وعامسلا نيبام
 ابيجحتو مطوقلاراكنا هارقفا هكناللا كاذكو كلذ نملفاواين هلا مايأ نم مزين رادقم ف دعسز يل زانلا رج مدا
 تن ث الث لشم نع اغلب ري رادع ديك احلا ا هيلاربب دتلاو نمالا عقد م روونل با إ| يااعاسبل حرصرل ال1 اع وتشسل تارا ا

 مث (قحلاوه لبإل هنم هال ل هرا دقم ناكموب ف هيلا حورلاوةكسئالمل جرعتخسكع ضوم ىلاقددق تلق ناف ةمايقلا موب
 ال ةعالا نع برضا ا ماقم ىهىتلا ىهتنلاةردسو ضرالا نيب ةفاسملاة دم نس فل |نإ_سج هلوقب دارت لقامهني علا فيكف
 )رس 2 777ط7 سس م سم م سس مس م مس سس مم ص م م ميسوم

 ( البق نسريدن نم مهانأام) برعلا ىأ (اموقر ذننل) الهجواتنعناولافاك ل_سوديلعتلا ىل_ دمت رتفي لو ( كب رنم) قحلاهباتابثأا
 نورهو ىسوم نم ىجرتلا ىلعرك فتي هلعل ناك اك لسو هيلع هللا ىلصهندالوسر نم ىجرتلا ىلع (نودتبمولعلالاموقل ةفصةل+او ىنالام

 هللا ظعاومنوظعتت (نورك ذتئالفأ) مل عفشياعيفشالو كر صني ارصان ىأايلو كسفنالاودحن ملءاضر متزواجاذا ىأ(عيفش الو ىو
 , وب ىف) هيف كحيل هيلا اريصي ىأهلكس مالا كلذ( هيلا جرعي مث) ةعاسلا موقت نأ ىلا (ضرالا ىلاءامسلا نم )اين دلا يما ى أ( ينالا ربدن)

 هاضريث يح ىلاهانعم نال ةهجلا تابثا فهلا هلوقب ةهبشلل كس الواين دلا مايأ نم (نودعنامت) ةمايقلا موب وه (ةنس ف لأ هرادقم ناك

 هللا ىلااوجاهمهتدي نم جرح نمو ىف رى ارحاهم ىنا ىبز ىلا بهاذ ىنا هلوقب مه ثيشن الكم يمأوأ



 ىفنالاقهئاكسفربصهفصنوركش هفصن نافصن نام؛الاف نمل اتفصام*وهئامعنل ( روكش) هئالب ىلع( رابص لكل تايآل كلذ فنا)
 باحسوأ ل بج نم كاظأام لك ةلاغلاو لاظلا لم مدوعيف عفترب ج وللا (نلظلاك جم ) رافكعلا ىأ( مهبسغاذاو) نمؤم لكل تايال كلذ

 رفكلا ىلا دعي لو هنمناكىذلا صالخالاو ناميالا ىلع قاب ىأ ( دصتقم مهنفربلا ىلا مهاجئاماف نيدلا هلنيصلخمهللا اوعد) امهريغوأ

 دحجت امو) ردان ليلق دصتقملاوطقدحال تبيال وحلا دنع ثداحلا صالخالا كلذ نا ىنعي رجلا ف هيلع ناكىذلا صالخالا ف دصتقموأ

 نعدلاو ىزجيالاموه اوشا وكي راوقتاسانلااهبأي) هبرل( روفك ) ردفلاحبقأرتخلاو رادغ ( راتخلك الا) اهتيقحب ىأ(انناب“ اب

 دري ديكوتلا نمقيرط ىلعدراو (ًايسثمدلاونعزاجوهدواومالو) فدخ-هيف ىزجبال ( 81/8) ىنعملاو ًايشهنعىضقبال(هداو
 (للظلاكجوم مهي-ثغاذاو) هماعنال ( روكش) هللا ىمأام ىلعىأ ( رابص لكل تايآل كلذ فنا) ا ”0 لا 01 0 7 ا 0 و ا لا م 0 ا. 0 هملخ ف وطعم
 ناءانعم ( نيدلاهل نيصلخم هللا اوعد) اهعافت راواهترثكف ج 20 افلا ليقول ام 0 32 م

 ةدشلا كلت نماجناذافءاوسام عيج ىسنوءادع نم لكك رتوءاعدلابةللاىلا لهتباةدش ف عقو اذان اسنالا || 07 7 5 ١
 00 الى (دصتقم ينفرلا ىلا اح امافإ). لافته وقوهو دصتنلل اوهوةلاها كلت لغ رد ام ىرنو || 0 و

 دجش ىلا نعجرألا ذه نم ندااناجنأ نأل ةمركع ل اقف فصاع مي رمهءافرحبلا ىلا حتفلا ماعبرههنا كلذو || 2-72 7 تالا نا لهج ىنأ نبةمركع ف تازن ليقو ناميالا ىلع توبثلاو ديجوتلا نمرحبلا ىف هلا هيلعدهاع اميريلاف ]| ' ومل دعى أ(دصتقم مهنفربلاىلامهاجناسلف )  ىلاعتهلوقوهو دصتقملاوهو ىلع قي نم مه كلذف بسلاو دولوم
 ْ نم مهنموهمالسا نسحو لس ًأوةكم ىلا ةم ركع عج روحيرلا تكسف ىدب فهد نعضالو مسو هيلع هللا ىلص ىلع مهايا بق مهتيلعو
 انمعنالدوجىأ( روفك ) رادغىأ( راتخلك الااننإت ابدح<امو) هلوقبدارماوهودهاعا فرب || مسح راف رفكلا
 ىضقيال ىأ(ىزجالاموبإاوفاخو ىأ (اوشخاو)اوفاخ ىأ( كب راوقتاسانل ااهسأي) ىلاءتهلوق و هيلع مهعإبا اوف نامهعاملا
 ةقفشلا ةباغىف نيصخشرك دهللاناةبآلا ىنعم لبق (ًأيشهدلاو نعزاجوهدواومالوهداو نعدلاو) ىنغيالو قعموةرخآلا ىف ةعافشلاب

 ان مضل اي تيا لب ب ا با تجب

 هتقفشلاكل داو نع ىزجدلاولاف ىلعالا ىلع ىفدالاب و ىندالا ىلع ىلعالإ,هبنة دلولاودلاولا|معوةرحلاو || دولوملا ظفل ىف ديك .انلا
 ىسفن لوقيناسنا.زكف ةمايقلا موي ناك ١ذافاهريغوةبب رثلا ق- نمهلا ل هدلاو نع ىزجيداولاو يلع 0 4 5 7
 قيقحت هنا ليق( ق> هللا دعو نأ ) هسفن همهن 'ى سما لك سابع نب !لاقاكديعب الو بي رقب متهمالو ىفن 6 هتعاف شل بقتل هنم 0 سو . 3 ع .٠ - : ٠ . ىدلا ىلد با

 ال ىنعيءازجلامدعب قيقحتةبآلا ليقو قحهدعووهبهللا دعو نئ اكو هوهنأاذهاموب اوشخاهانعممويلا || ٠ ن1
 ١ هينافاهنالىأ (ايندلاةويحلا<فنرغتالف) رهظأو نسح أ لوالالوقلاو مويلا كلذ ىف هدلو نعدلاو ىزجب اذا هدادجال مفسنا

 || نا)لاعتهارقؤت :رفغملا ىنمي و ىصاعملاب لمعي ريبج نبديعسلاق ناطيشلا ىنعب (ٌرورغلا هلل ؟نرغيالو) 2
 هللا لص ىنلا أةيدابلا لهأ نءةصفح نب ةثراحنب ورم نبثرملا فتزنةبآلا (ةعاسلالعمدنعتلا || يل
 ةنبإ ىلص هللا لوس رينا اريعنبا نع(ق) ةالاذ_ههللا لزنافت ,ومأ ضرأ ىأبفتدلو نأ تاعدقلو دان 0 ىتَك ىلبح لأ سما تكرتو ثيغلا لزني ىتمىلل قف تب دج انضرأ ن !لاقواهنقوو ةعالا نعهلأ ف لسو هيلع 0 7 5 نإ
 سفن ىردب امو ماحرالا ىفام عي ووُثيغلا لزني وةعاسلا ٍلعهدتعهننا نا سج بيغلاحيتافملاق لسوهيلع ءازج 3 5 1 ملا
 ةعاسلا رع هدنعهللا ناذبآلا ىنعموريبخ ميلعةللا نا تومت ضرأىأب سفن ىردناموادغ بسكن اْذاَم ةويحل 5 5

 ماندوسأمارج-اىتنامارك ذأ (ماحرالا فام لعب و) هنااا اراهنوأالياثيغلا لزني ىتمدحألعيالف (رؤرسلا نإ عرفي (تينالنيد) اهلا مدبوأرأرهشعأ_اةنس أما ونت سائانسس اكره | ير بوي
 || (توكض رأآىأب سفن ىردنام د) رشوأريخ نم(١د-غبسكتناذام سفن ىردنامو) صقان م'ةقلخلا لمالاو اين دلاو أ ناطيشلا

 ىاإ فراظلا هيضتيقي ام ىلع فطعوهو مصاعو ىندمو ياش دي دشنلاب (لزنيو)اهمايق تف و ىأ(ةعالارعمدنعهللانا)
 ' مأمانىتأ مارك ذأ ( ماحرالا فام لعيو) ريخاتالو دقت ريغ نمهنابا ف (ثيغلا) لزني وةعاس لا لعمدنعتبشي هللا ناهريدقت لعفلا نم
 اريخ تلمعذ رمش ىلعةمزاعوارم5تام.هؤريخ ىلءةمزاعتناك امب رورمأ وأريخ نم(ادغبسكتناذام)ةرجاف وأةرب( سفن ىردنامو) صقان
 " تومتىتحر دقلا ا ماهم ىرتفاهح رب 3 الت لاقواهدانوأتب رضو ضرأب تمافأامب رو توم نإ أىأ (تومت ضرأ اب سفن ىردنامو)
 - هناكلاقتوملا كلمه لاقاذه نملجرلالاقف هن اسلج نم لجر ىلارظني لعف ناهس ىلع متوملا كلمن اىوراملابب رطخ ناكم ف
 ىالهنمايجتت هيلا ىرظن ماو دناكن امال توملا كل ملاق م لعفف دنطادالبب هيقلي وحيرلا ىلعيامحنأ مالسلاهيلعن املس سو ىندب رب
 تلمعأن او فر ءنالاهما ىنملاو ةليجلا تخل ننعم نم ةباردلا فام ديبعلاةباردلاو هنن علا لعجو ك دنع وهو دنطابمحور ضبقأ نأ ت يمأ



 هنأوهد>و للاوه ضرالاوتاومبسلا قل ىذلا نأب مهرارقا ىلع مط مازلا (هنلدملا لدتا ناوقيل ضرالاو تاومسلا ىاخ نم مهنلأس
 تاومسلا ىفامهنل)اوهبنتي ل هيلع اوهبن اذاو مهمزاي كلذ نأ (نوما يال مهرثك أ لب )لاق مههريغهعمدبعيال نا وركشلاو د+اهل نوكين أب

 ملعاف دفنيس مالكجولا ىأ اذهنانوكرسشملالاق هودمحنمل ناو دمحلل قحتسملا (ديجلا) نيدماحلادج نع ( ىنغلاوههنلا نا ضرالاو

 وب أب صنلاب ردبلاو (هللات الكت دفن امرأ ةعبسهدعب نمد دع رحبلاو مالقأ ةرحش نم ضرالا ىفام نأولو) هلوقب دفنيال همالكن أَنا
 وأرحبأةءبسبادودمرحبلاتبثوامالق أ راجشالا نوك تبثولو ىأاط وم عمو نأ لح ىلع عفرلاواموهو نأ مسا ىلعافطع بوقعي وورمم
 نأآولولاقينأ مالكلا ىضتقمناكوهدع”ئرقوادودمم ردا نوكناحىف مالق أ راج شالا ن أولو ىنعم ىلع لاحالواولاوءادتبالا ىلع

 لعجو ةاودلاةلزنب مظعالار علا ل_ءجاهدمأو ةاودلادم كلوق نمدهنال هدعهلوقدا!دملارك ذ نعىنغأ نكلادادمردلاو مالفأر جشلا
 تبتكورحبأ ةعبسب ادودمرحباو مالقأ ضرالاراجشأ ن أولو ىنعملاو عطقنيال ابصادب ا هدادم هيف بصت ىهفادا دمةأوامةعبسلار حالا
 نأ لبقرحلادفنل ىف رتاملكل ادا دمرحلا ناكول لق هلوقكدادملاو مالقالا ت دفنو هنالكت دفنا هللا تاكد ادملا كلذب و مالقالا كلب

 ىلا عجار ريمض هيف سدلو عفرلا 05177 ىهجودح لاح هدب رحلاو هلوق نأ تمعز تاق ناف ىف رتاطكدفنت
 كلوقكوه تاقلاحلاىذ ”< 0 00 7

 20 ا يي سر ل
 لاوحألا نم كلذ هيشاامو ||. نورتسف (مالقاةرجش ن مضرالا فام نأواو) ناةلوقو نيسقت مدقن(ديط | يفلارطلا
 فورظلا 5 اهمكح تل اولاقو دوريل رابح أ ان ةني.ملا ىلا لسوءيلعهنلا ىلص تلا لوسروجساهوةبآلا حورلا نع كنولئسي وكب تلزن

 00 تنعدقالكمال_لاوةالصلاهيلعلاقف كموق مااًمدنعنا اليلقالا اعلا نم متيتوأامو لوقت كن اانغلب دمحاي ل

 3 ٠ ]| هللا لع ىف ىه ل سو هيلع هللا لصهنلالوسر لاهتف ئرث لك ملعاهيف ةاروتل اانبن وانا كءاجامف واتتت سل اولاق ||
 2 0 45-5 قود قف ةمكح لات ب نمول اوقت تنأو ذه معزت فيك اولاقدب معفتتاهب مامعن ااعشاك انأدقوليلف

 2 : م : 8 ليقوةين دمةبآلا هذه نوكتا ذه ىلءف ةبآلاه ذه هنن لزن افريثكر يخ عم ليلق لع عج فيكفاريثك اريخ

 1 ا ناليقومكي وهو كلذ هلاولومقي وسو هيلعهننا لص هئلالوسراول اسي نأ سي رق دفراو يع اةوبلا نا
 ا 3 نمضرالاف امن 0 اك اة جعل حلا كشويدح ةبنايابينارتلا وال نيكربلا

 هانعمنال ةرثك مج ىهو ريرع ادا : 5 اهن ا تدخام) هللا مزلكتي نوت واد اوان رج اهتلا ماكنا لع ق مجرحر ||” نانب) ناس تورس )ريل
 ني 0س: 107 || ىف( ريبكلا) ىنسحلاءاسالاوايلعلا تافصلا# هنافص ف ىأ (ىعلاوهنلان أو ةدابعلا قحتسيالأ 0 1 رص 6 (لطابلاهبود نم نوعديام نو ) ةدابعلل قحتسملا حا وحت 21 ذئلاءايشالا ذه لعر د اقوه كالا كا مرر كالذ ىأ ( قمل اوههنلا ناب كلذريبخ نوامعتامهنلانأو ىمسم لجأ ىلا ىرجي لكرمقلاو سم.كلارخسو انا هيب ىبوسو .( ليافراجلا ري دراج فيلا جربنا نارا كداسماب ( يسب ككاو قلع( عبس ةانا) راصلااهبتكب ىننالهناكنا هيلعرذعتبالاهنعبوةدحاو سفن قاكعالا ىأ(ةدحاو سفنكآلا مكئثءبالو كقلخام) ىلاعتهلوق ب ( ميك
 : 1 ب 1 ىف ىرحت) بك ارملاو نفغسلاىأ (كلفلا نأرتإلأ) ىلاعت هلوق ف رييك لك نمربك ًاهنالهناذ

 (اضاو شكا تسبالو || مت صبئاعنمىأ (هئانم مكحرل) معتم انتل كا تالا ا 0 05 7 - 2 2
 هنردق ىف ءاوس ىأأهب عا ف ذف-ةدحاو سفن ثعب هود او نسق قارا الا ) ثلاث - (نزاخ) َّ 5(

 ليالاط وب هللا نأرتمأ) .هب زاجيف مطامعإب ( ريصب) ثعبالهنا نيكرمثملال اوقل(عيمسهتلانا) نأش نعنأشهلغشيالفريثكلاو ليلقلا
 لكىأ (لك ) دابعلاعفانل ( رمقلاو سمشلا ارخسو ليللا فراهنااٍس وبوإ) ليال لبقأ اذاراهنلاءوضىل يللا ةماظ ل خدي ( راهنلا ف
 رمقلاوةنسلارخ[ىلا سمشلا مولعم تقو ىلاوأ ةمايقلا مون ىلا ( ىمسم لجأ ىلا ) هعطقب وهكلفىف (ىرجيإ) رمقلاو سمشلا نم د>او
 امهيكلف ىف نب رينلا ىرجوامهئاصقن و امهتداي زوراهنلاو ليللا بقاعتباضي ألد شارعءايلابو ( ريبخ نولمعتابهنلانأو) رهشلارخاىلا
 ىتأريغقارعءايلاب (نوعدبام نأو قا اوهةنلا ناب كلذإ) هتمكح لاكودن ردق مظع ىلع قاملال مأ عيمجب هتطاحابو باسحوري دقت ىلع
 نورداقلاءام>الااهن عزمي ىتاا هتمكحو هبر دق بئاع نمهب فدو ىذلا فص ولا كلذ, وأ( ريبكاا ىلع! اوه هللا ناو ل هابل هن ردنم) 5
 نأشلا ىلعلاوههنأو ةيطالا لطاب هنود نم ن أو ةيطالا تباثلا قا وههنأ ببسب وهامناهللا نود ن..هنوعديىذلا داجلابفيكفنوملادلا
 هناسحاب(هللاتمعنب رصبلا ىف ىرحت) لعف لعف لكفزو اك ل_عف هيفزوجت لصف لكو كللذلا“ىرفو (كلفلان أر ملأ) ناطللارييكسلا
 اهومتبكر اذار صلاهنردق بئاحع (هنزيكن مكي ريل) ها عن نم عيرلا نال جربو أهتحرو



0 

 تاوس ليش ريملابمهتاوص أ نيعفارلاهيدشن فواركنم تلا امس كل ذلو ن اطيشلا ةب ؤرل سيصي هنافراجلاالا حيبست ئيث لكحايص روثلا
 نوكينأهركب و توصلا ضيفخ لجرلا نوكين هبت: ناكماللا هيلعدن أ ىورام هدب وي ةهاركلا ةباغ ىف توصلا عفر نأ ىلع هيبنت قاهملاب
 رسن لكن دارملا لب عمجبىنت- سنجلا اذهناجآ نمدحاو لك توصرك ذي ندري هنالءمج لو ربجلا توصدحوااوتوصااروهج
 وعي (تاومسلا فامكل ارخسةهلنانأ او رثمأ) هديحوت بجوف سنجلااذهت وص سانجالاهذهتاومأر كن أو توصهلناويحلا نم

 و ( غبسأو) كالذريغو باودلاو نداءملاوراهنالاوراحبلا ىنعي (ضرالا فامو) كلذريغو باح.كاوموجنلاو رمقلاو سمشلا

 بالام (ةنطاب ور ةدهاشملاب (ةرهاظإ) ناسحالا هب دصق مهن لك ةمعنلاو مهريغهتمعن صفحو لهسوورمعوبأو ندم (همعن ؟ياعإ)

 1 دفىورب و كلذ هبشأامو مهفل اولقعلاو بلقلا ةئطابلاو5 :رهاظلا حم راوجلا اسوناسللاو عمسلاو صبلاةرهاظلا ليق مث ليلدبالا

 افيفحت ليقو سفنلا مهيلعىتمعن فخألاقف كدابعىلعكتمعنوخأىلع 2 (8ا/5) 2 ىئادوملاماللاءيلعىموم
 0 ابنامفل ماك: بهولاق :ركنملاة>يبقلاة سطعلاوهةبآلا ىنعم ليقو راجلاالا يبست ئملكحايص 1 ا ' 5و _ ١

 مف دفايشبحا دبع ناكه نا ليق هتمكح نمو ىهاياضقو مهمالك ىف سانلا اهلخد أ ةمكسحلا نمبابفلأارشع | + 4 3 9
 يعذاهللاقو ى :رخأهيلا عفدمث بلقلاو ناسللاب هانا فاهنم نيتغضم بيطأب ىتئاواهعذاهللاقو ةاشالومهيلا 0 7 0

 ٌثبخ الواباطاذا امهنم بيط أ ءوش سيل لاقف هالومهلأسف بلقلاو نا للاب هانآف اهنم نيتغضم ثبخأب ىتثاو | اوبفوايالبلا

 ىذلالاقرشسانلا ىأن امقلل ل يقو سفن بيطك ميعنالوةحصك لامس نامقلالاقواثبخاذاام_منم 0 2 4 3

 غم .أو ضرالا فامو تاومسلا ام كلر خسهللانأاورتمأ) لجوزعهلوق غو ا يسم سانلاهارين أ ىلابدال | ل
 :طابلاو نارقلاو مالسالا ةرهاظااةمعنلا سابعنبالاق (ةنطاب و رهاظهمعنكيلع) لك أومتأىأ ا 7 0

 ةنطابلاوةروصلا نسحوءاضعالاةب وسنةرهاظلا ]قو ةمقنلاب كيلع لجتيرل بونذلا نم كياعرتسام 3 4 ا

 ةءافشلا ةنطابلاو عئارلا فيفختةرهاطلا بقوقل نمح ةنطابلاوقزرلاةرهاطلا لبقو بلغ افتعال أ ديو ىدح الورم
 | اولا ليقو تالاف دمالا ةنطابلاومادعالا غر صنلاو مالسألاروهظةرغاظلاليقد أ إى تيري ( ريم
 نبةيمأو فل نب ىبأو ثرحلانب رضنلا فتلزن (لعربغبهللا فلداجينمسانلا نمو) هتبحةنطابلاو أ اف مو ثرملا نإ
 : مباتك الو ىدهالوإ) )عريغب هتافص وهلا ىف !سوهيلعهللا لص ىنلا نولداحياوناكمههاب شأوفاخ 5 :|لليقاذا )جلا

 (مهوعدب ناطشلا ناكولوأ) ىلاعتةنلالاق (انءابآهيلعان دجوام عبةنلباولاق ةئلالزناماومعبنا ,طليقاذاو || 8 0
 (هللا ىلاههجو اسي نمو) ل جوز عهلوق هو ( ريعسلا ب اذ ءىلا) مهوعدب ناطيشلا ناكناومهنوعبتيفأ انعم 0 7

 10 87 ع داع انهن ١ 3 ءااع 5 00 10 : ءا| ولوأانءانآ ه.اعاندجوام

 | ١ ( قارا درا لسه سادقف )هل © قىا( نسحتو هو )م ماه يلا ضؤتغي وهنيدعتن صلح ىأ مهوعدي ناطيسشلا ناك
 فاعلا ىلاو) تاياغا او بتارملا ىلع ىلاهببسب قتري وهعاطقت !فاخيالو دهعفاخنال ىذلا قئوالا دوعلاب |

 نانا اوامعا ع مهتبننف مهعج يمانيلاهرفك كن :زحالفر فكن مو) هيلاءايشالاعيج .ريصم ىأ( رومالا 000
 مم | ادعيل مهاب ىأ(ذلباق مهعتمن ) ىلاعتدل اوقف موتينالع ومش نصل ىنميالعأ( ر ودملاتاَذب ميلع 0 ٍ ا ا

 الو)ةرخآلاقرانلا لا (ظيلغباذعىلا) مهدرنومهتجلن ىأ(مهرطتنم) لاا ءاشقتا لادا || ا لم لاء د لا ىف
 قوىلابانهىدع ( هللا ىلاههجو لسن نمو ) باذعلاىلا

 1 مهتلاس :

 اياك سفن هبا لسنا ىلا عم هانعموهلاصلاخ ى أةللاملاسهسفنو هناذوهو ههجو لج هنا ماللا عمدا ذعف مال اهلل ههجو لسأ نم ىلب

 ةور ب) قلعتو كسمت (كسمتسادةف) لمعيايف (نسحوهو) هيلاضي وفبتلاو هيلع لكوتلادا ارملاوهيلا عفداذا لجرلا ىلا عاتملا

 3 ابكسمتساناب ةنسقنل طاتحاف قهاش نم ىلدّت نأدارأ نملاح لكوتملا لاح لم قثوالا ثنأت (قنولا) ئذلاهب قلعيام ىه

 ١ ١ . هلاهيجو ]نيلو ( رفكنمد) اهيلعىزاجيف هيلاةرتاص ىه ىأ ( رومالا ةبقاعللاىلاو) هعاطقن | نومأمنيتملبح نمةورع

 لامع ىلع ميقاعنف (اوامعا ع مهبننف مهعج مانيلا) رفكن ءرغك كنموبالىأنزحأ نم عفان كنزحينزح نم (هرفك كن زحي
 مجلن (مهرطضن مثل مهاين دب (اليلق)انامز (مهعتمن) هبسح ىلع مهب ل عفيفهد ابعرو دص فام لعب هللا نا( روددلا تاذب ميلعهتنانا)
 | | ةطيلتلاماوجالا نمراعتسم ظلغلاو ئيشلاىلا رطملارارطضابهايامهقاهراو بيذعتلا مهءازلاهبشدب دش( ظيلغب ان ءىلا)
 نألو )ب ذعملا ىلعل قثلاو

 (ريعسلاباذعمىلا
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 ىأ(ىل !بانأ نمليبس عيناو)ةلصورب ولاّحاو لحو ليج قاخانسحافورعمابامص ىأف و ذر دصمةفص (افورعماين دلا ىفاموبخاصو)

 ىتمدخر اون أ هيلع ىرت نم بح اصءاطع نب|لاقواين دلا ف امهتبحاصم نسحارومأم تنك ناو هيفامعايبس عبتتالو كنيد ىف نينمؤملا ليبس

 ضرتعا دقوامر فك ىلعامهي زاجأو كناميا ىلعك, زاجاف (نولمعت متنك امه بن افإلامهعج ىمو كعج م ىأ (مكعج ىم ىلا من)
 ىفامهعيطيالن هان سم أو 'هندلاوبهانيصوانا ىنعي كرمشلا نعىبهنا! نمن ام_هلةيصوىفاملاديك أتدارطتسالا ليبس ىلع نيتبألا نيناهم
 يك ةبحلا ىلا هتفاضال لاقثملا ثن أو ةصقالريمضااو ىندم مفرلاب ( لدرخ نم ةبح لاقثم كن نااهنا ىنباي) هحبقلدهجلا لك !دهاج ناو كرمشثلا
 ةبكر غصلا ىفالث,ثناكناىأناس>الاو ةءاسالا نم ةئيهالريمضااو بصنلانوقابلاوةمانناكو * مدلا نمةانقلاردص تقرشاكه لاق

 ثيحو اةرخصلافو<هزرحأو( 51/1١ عضوم ىخ أ ىفاه رخص عم تناكف ىأ( ض رالافوأتاومسلا فوأةرخص ىف نكشف ) لدرخ

 وهو فورعملابىأ (افورعماين دلا ىفامهبحاصو ) قااخلا ةيصعم ىف قواخمل] ةعاطال هنال كلذ ىف امهعطتالف وأ ىواغلا ملال زاك 0 ا
 العم ا 0 ىلص ىنااوهو ىتعاط ىلا ل بقأ نم نيد عبنا ىأ (ىلا بان أن مل يبس عبتاو) .ةلياةرشعلاوةلدلاورإلا :ا ىلع رثك الاوىلفسلا : / '

 3 8 0 0 ناهثعهانأ ملسأ نيح هنا كلذو سابعنإ !لاق قيدصلار دي بأ ىنعي ىلا بان أ نمليةو هبادكأو ملسوهيلعللا

 منلاقهب تنمآو لجرلا اذهتقدص د ةهلاولاقو فوعنب نجرلادبعو صاقو ىنأ نب دعسوربب زااوةحلطو

 داشراباوماسأ مالسالا ةقباسمطءال اًؤهفاوماسأ ىتح لس .وهيلعثلا ىلص ىبتلا ىلا مهلج مهياونم اف قداصدنا
 نباناكلذو(لدرن نمةبحلاقثمك:نااهنا ىنا,نوامعت تنك افك كبناف كعب صم ىلامث) ركبىبأ

 ةمايقلاموب (هللا اهب تاب)

 0 لدا (نضرالا قدا تاونسملا قوأ) لاق كل ذاق ءامسلا ىفالو ضرالا ف تس نامغل 1 ذوتلا ىهو ةولصلا مقأ ىنباي) اهرقتسمب ةرخص ىلعوهورولر هظ ىلع ليةو كال هرهظ ىلع ةافصل او ةافصر هظ ىلع ءاماوءا! ف تو+اونونلاوهو ريبخاهجار عّدساب فيطأ ترحب ىلع نطو الادننا قاح موا مسالا ةرضخوراجفلالاعأاهبف ىتكيىنلا ىهد خبسلا يسرا واههنكب ماع( ريبخ) ىفخ تغيرت ننال نانا (ةرخصف) اه رغص عمئأ (نكش) رغصلا فى أل درخ نمةبحلاقتم للحل رت( كل: نا ةئيطملا ىأانا ىبابلاقةنلااهماعي فيك دح أ ىناريال ثيح ةئيطخملا تلمح نا تب يهيباللاق نامل
 (كباصأام لغر صاوركنلا هللانا )هلوقوهواهجارختسا ىلع رداقاهبملاعةئلاءانعم (تلايخلل ةردقلا ىلع عرلاو رلانقم ىلع
 : هذهنا ليقاه رييكواه ريغص ءايشالاب ةطاحالاه|ةيالا ىنعمو اهماكمب ىأ( ريبخ) اهجا رختسابى أ: (فيطل

 ركل ورجل ماو داعلا هز ىنباي) تاف اهتمظع 00 0 رام تقشن فن امقتلا للا ةملرت ةماكملا
 نكلا ني كنان 1 يمال ماطلا دوا (رومالا ءزعنم كذنإ) قذف نم (كباصأام ىبعربصاو نكشلا نعدلاي
 (كلذنا) حنملاث روت اهناف ىرقو (رعاصتالو) اهبللا م ىتلاةبجاولارومالا نم ىذالا ىلعربصلاهركسنلا نع وانا ا

 وهليقو كولك اذاكهجوب مونع ضرعتو ساناارقحتفربكستتال سابع نب١لاق (سانال كدخا) رعصأ

 ترمأ اذا ىلاعت هللا تاذ ىف

 رع٠ هب كيتدصو ىذلا 3 5 0 3 5 0

 0-0 ىأ( رومالا هانعم ليقواربكتهقنعىول هيلع لساذا ىذلاوهليقوهنعضرءتف كاقليفةبحمةنيب وكنيب نوكيلجرلا

 5 3 8 ا عارمسالا نيب دصق كتيشمف نكيل ىأ( كيشمىف دصقاو) سانلا ىلىأ( روفنإلهيشمىف (لاتخم لك
 ل 0 لبمو«ذمنيفرطلاالكوا دهزت فعضلاهسفن ف ىري ناوهف ىنأت لاامأوءالرخلا نموهف عارسالاامأ ىأتلاو

 تاموزعم نم لصأور دمر تاكا( ركس انا كتوص نم) صقنا ل يقو ضفخاىا(ضضغاو) رانولاوةناكتلا 0 ا
 ينال ىامتما أ رواقلالا لاقةيالاهدهف ىر ولا نعورادلا له تودام*و قيهشهرخآور يفز هلّوأن ال ( ربجاتوصاتاو.دءالا)

 ونأ ارعاصت رب <: مهنعض رعتال وىأ(سانلل 0 .رعصاالو) مهالارثاس ىفاهمارومام تناك تاعاطلاه ذهنا ىلع ليل داذهواهتاضورفمو

 قشمطوتالواعضاون كهجوب سانلا ىلع ]بقا ىنعملاوهقنعهئم ىولي ريعبلا بيصيءادرعصلاورعصت ىنعي وهو ىلعوةزجو عفانوورمت

 لكل ومال وأاح ىم ىأ لاه عق ةومردصملا عقوأو أح سمح رم ىأ (احيمضرالاف شمالد) ن وربك لاهلعفي ا كهتحفصو كهجو

 (كيشمف) ريصةتلاوواعلا نيب طس .وتلادصقلا(دصقاو)ال اواطتهيقانمددعإ نم( روخأ) ريكشم ( لا ةخع لكب حيال ةللا نا) رشالاو حرم ا

 امأو نمؤملاءاهب ب هذن ىشثملا ةعرس مالسلا هيلع لاقراطشلا بوو بشثالو نين وامملا بييد بدنال نييشم نيب ايشمن وكي ىتحهيفلدءاىأ
 اوناك هنعةللاىضردوعسم نبا نعو تواهملا سيد نعةعفتر ملاةعرسلاتدارأا هاف ع رسأىشماذا ناك هنعةللا ىضرر ع ىفةشئاعلوق

 (كتوص نمضضغاو) اعضاوتمكيمد_ة عضومرظناوهانعم ل يقو كلذ نيب اشم نكساو ىراصالاب يب دودوهيلا ببخ نع نووي

 نعورانلا لهأت وصك قيهشهرخاو ربفز هلأ نال ( رج اتوصا) اهد-وأ ىأ(تاوصالار كن أن ا) كتوص ض فخا ىأهنم ص قتاو



 - وهؤيقحلا معلاو ةيلصالاةمكسحلا نا ىلع ىلاعت هللا هبن دقو لوقلا ىنعم ف ةمكحلا !ءاتب نال هنن ر كش ىأ ىنعملاوةرسسفم (تلركشانأ)

 هلعفو هلوقىف اهكح نوكبىتحاهكح لجرلا نوكي الل يفو ركسشلا ىلع ثحلابةمكسح ا ءاتيارسسف ثيحهلركشلاوهللا ةدابعوام_ملمعلا
 - نعزدكلاب رارفالاوهليقو همعن اكبر شعم ىرثال ندين لاقوهمهنب هللا ىصعتال نر كشلا ىطقسلا ىرمسلا لاقو هتبخصو هتريشاعمو

 باقلا ركشن ال داحلاو ركشلا
 ركشي نمو لكلا لوبق
 نال (ه-سفنلر كشيام اف

 ديرب وهفهيلادوعت هتعفنم

 (رفك نمو) ديزملا
 ريغ (ىنغهللاناف)ةمعنلا

 (ديج) ركسشلا ىلا جاتحم

 /ناو دمحم ناب قيقح
 ىأ (ذاو) دح أ هدمحت

 نامهللاف) ذاركذاو
 وهو كشاوأ من أ(هنبال

 ىكمناكسالاب ( ىنايهظعي

 ١3 هصفب صفح ىنأي
 ناهتلإب كرشنال) نآرقلا
 هنال (ميظع لظاكرشلا

 الا ةمعنال نم نيبةيوست
 هلةمعنال نمو هنم ىهو

 ناسنالاانيصوو) الصأ

 ىلعانهوهماهتلج هيدلاوب
 نهتتهتج ىأ (ندو

 فعضت ىأ نهو ىلعانهو
 ىأ فعض قوفافعض
 فعاضتيو اهفعض ديازتي
 وأ دادزاالك لجلا نال
 افعضو القثتدادزا ظع
 ىأ (نيماع ىف هلاصفو)

 ماغل عاضرلا ن-عهماطف

 ىلركشا نأ) نيماع

 ري_فن وه (كيدلاولو
 || ىب كارشالا ىلا كلذ ىضفأ ناف ةبجاو امهتعاط نا ىنعي خللا لاق (امهعطنالف لعهب كل سلام ىف كرش

 ١0الف ضارتعا نيماع ىف هلاصفو نهو ىلعانهو همأ هتلج هلوقوهيدلاوركسشب وانركشب هانبصو ىأنيصول
 - ميظعلااهقحب اريك ذنةليوطلا ةدملاه د ههلاصفو هل ىف قاشملا نمهيناعتو مالاهدب اكسنامرك ذنب دلاولب ىصوا مل هنالرسفملاو رسسفملا نيب
 . ىأ (ريصملاّىلا) امهركشدقف سجل تاواصلاراب دأ ىف نيدلاوالاعد نمو هتلاركش د قف سجملا تاواصلا ىلص نم ةنبيعنب| نعوا درفم

 ديب رب ئوشب سلام ىب كرشتال ى أه يفن هبعلا نب دارأ (لعهب كل سلام ىب كرسشن نأ ىلع كادهاجن او ) "ىلع كباسحو ىلا كريصم
 ' ' كريشلا ف( امهمعطتالف) مانصالا

 ليلد لكلا فزجتلاةيقرو ةعاطلاناكرالاركشو دما ناسالاركشوةفرعملا )81/0١(2

 ىةفيلخ كالعجن نأ كل ل هنامقلابىدو:ف ليالا فصنامئانناكهناىورو ةمكلاراتخافةمكمحلاو

 ىلعمزعناو ءالبلا لبق ألوةيفاعلا تلبقىب رىفريخ نالاقف توصااباجاف سانلا نيب كصنف ضرالا
 لاق نامقلاب لمهاربال توصب ةكئالم لات لاقف ىنمصعو ىتناعأ كلذ ىف لعف نا هللا نا ملعأىفاوةعاطواعمف
 قيرطلا أطخ أن اووجنين أى رحابفلد_عناناكم لكنم لظلاهاشغياهردك اول زانملا دشابك احلا نا

 هنتفنةرخالا ىلعاين دلارتخمي نموافي رشن وكي نأ ن هريخااليل ذاين دلا ف نكينموةنجلا قي رطأطخأ
 مئاه ماك. ب وهو هبناف ةمكحلا ىظعاف ةمون مانف هقطنم نسح ن..ةكئالملا تبجتف ةرنالا بصي واين دلا
 ناكوهنعهاوفعي كلذ لك ةيمريغةئيطحلا فوهفنامقل طرتشاام طرتشيلواهلبقفهدعب داود ىدون
 || مغىارناك ليقو اطايخناك ليقو اراحئايشبحادبعنامقل ناك ل يقو هتمكحل داو درزاوب نامقل
 قدصإ لاقت غلب ام تغلب ميف لاق ىلب لاق ىعارلاانالف تسل, لاقف ةمكسحلاب ماكي وهو لجر هيقلهنا ىورف
 ريخليقو نيمدقلا قةشم نيتفْشلا مظعدوسأ ادبعناك ليقو ىنبنعيالام كرتوةنامالاءادأو ثيدحلا

 ليقو مهفلاو لقعلاو ةمكحلا ىتوأمهعب ار ىئئاجتلاو نام لور متىلوم عجهمو خاب رنبلالب نادوسلا
 ليقو رومالا ىف ةباصالاوةفرعلاةمكحلاليقو امهعمجبىتحايكح لجرلا ىميالوهب لم_علاو )علا
 نالكلذو(هنيركشانأ)هلوقو © رصبملا كرديفرصبلا روني اكءروني بلقلا فنا هلع ئتةمكسحلا
 || كلذكو كلذ فن دوعيهيلعىأ (هسفنلر كشيامافركشب نمو) هيلعركشلإ وهب لمعلا لعلا نمدارملا

 . || ىأ(ديج) نبركاشلار كش ىلا جاتحريغىأ ( ىنغهنلا ناف)ه رفك لابودوعي هيلع(رفكن مو) هنارفك
 اوفر مكشألبق ٌ معنأهمسا ل يق( هنب الن اهتللاقذا و)ىلاعنهلوق دحأهدمحن/ ناودمح ناب قيقحو+

 || ةمكحل ا ناهتلانبت ادقلو هلوقف هريغلالمكمهشفن المكن وك, /ناسنالا بنا م ىلعأ ن ال كلذو ( هظعي
 برقالإب أ ديوهريغل ليمكتلا ىلا ةراشاهظعي وهوهنب الن اهتللاقذاوهلوقولاككلا ىلا ةراشاهللركشا نأ
 مظل كرسثلاناهنلإب كرشنال”ىناي) ةلوقوهو كرسشلا نم عنملاوهومهالاب هظعوىفأ دب وهنباوهوديلا

 اهعضومريغىف ةدابعلا عضوهنال ميظع ل ظاهقحسيال نم نيب وةدابعلا قدسي نم نيب ةب وسنلا نال( ميظع

 || ليقوةدشدعب ةدش سابع نبالاق ( نهوىلعانهوهمأهتاجهيدلاوب ناسنالاانيصوو) لجو زعهلوق ف

 3 فعض عضولا اوفءعض قلطلاو فعض لجل ا نال كلذوةقشملاو بعتلاو هءضلااهيلعىلاوت تلجاذاة ١ انا

 هللا لعجا ل ( ريصملا ىلا كي. دلاولو ىل اركشانأ) نيتتس هماطف ىأ ( نيماع ىفهلاصفو) فعض ةعاضرلاو

 || ىركشالاقفام_هني ركشلا لعج ةقيقحلا ف ىب راو د جوملاوهو ةرهاظلا ةيبرتلا ةروص نبدلاولل هلضغب
 .سمأال ليقو ةرخالارايندلا ف كيلعىتمعنو اين دلابةصتخما تمعن نا ىنعي ربصملا ىلا لامتف قرف مثكي.دلاولو
 ||| ٍتاولضلا ىلص نمةبآلا» ذهى ةننيع نب نايفسلاق ىلاريصملا تقو ىلع ءازجا لاق نيدلاولار كو هركشب

 || نأ ىلع كادهاجن او) نبدلاولار كس دقف سيجا ِتاواصاارابدأى نبدلاوالاعد نموهتلاركش دقف ىلا



 نع)هيفديرب وهيلع ناكىذلاهلالض ىلع تبثيل ىأو زمعوب او <ملضبل نأ ارقلا عامسا ومالسالا ف لوخدلا نءعسانلادصيل ىأ (لضيل)

 امطعركي ىف ريغ ىفوك ب صالاب ليبسلاى أ (اهذختي د) ةبرزولا نمهيلعامبهنمالهج ىأ( لع .ريغب) نا ارقلا اومالسالا نيد نع( هللا يبس

 كنئلوأ) ةزمطاو ىازلا مدب مهريغو صفح م*الب ىازلا مصب وةزج ةزمطاو ىازلا نوكسب (اوزه) ىرتشي ىلع هفطع عفر نمو لضيا ىلع
 اهرب دن نع ضرعأ ( اريك سمى اوانناب هيلعىلت ذاو ٠هلاثمأو رضنلا ىأعمجلاو دحاولا ىلع عقي هماهبال نم و مهنيهم ىأ (نيهمباذع مط

 هناك لصالاواريكتةسم نملاحوهو اهعمسإ ل نملاح كلذ قف هلاح هبشد (اهعمسي مل ناك ( نآرقلاىلاءاغصالا نعهسفناعفاراربكتم

 مط تاحلاصلا اوامعواونمآن يذلا نا ميل ب اذعب هرشبف) عفان هين ذأ اهعمسيمل نملاحوهوالقن (ارقوهينذأ ف ناك )نأشلاريمضريمضلاو
 قاثلاوهسفن دكؤ ملّزالانادك ؤمناردصم (اقحهللادعو) مطىريمضلا ملاح (اهبف نيدلاخ) نالهيلعهقرالو ( ميعنلا تانج

 تابثلا ىنعمىلعلدياقحودعولا 859(2) ىنعمدك اف معنلا تانج هللا مه دعو ىنعم ىف معنلا تانج مط ذا هريغا دك وم
 افع ١ ا يي ١

 نسحلاو سابعناودوعسم نبا نعوةبالا ثي دا وط ىرتشي نم سانلا نمو لوقي
 دول 1 ع نبديع_سوةمركعو

 تانج مطامهدك ومو || : 1 0 ا
 ا نإ لإ فزاعملاو ريمازملاوءانغلاراتحيو لدبقسي ىرتشي ىنعمو هيف تلزث ةيالاوءانغلاوه تي دحلاوط اولاقريبج
 0 -- رب || هددي وهالاهلاالىذلاهتلاوءانغلا وهلاقف ةبآلا هذه نعدو ءسم نب!تلأسءابهصلاو ألاقو نآرقلا ىلع

 بن ةعادلع ؟ ع 0 -8 0 5

 ب 1 : 4 نآةلالضاا نمءرم لا بسحو لهج نعهلعفي ى أ( لعربغب ) نارقلا عامسو مالسالا نبد نعى (هللا ليبس

 لكس ا 6 ( نبذلا ىنعي (كئلوأ) احنمهلاتايآ ذخي ىأ (اوزهاهذحتي و) ملا ثيدح ىلعلطابلا ثي دحراتخم

 ميعنلاب هءايلوأ بيثي ناك ) اسأراط عفر الواو أب عيال ىأ ( اريك سم ىف واننا "هيلع ىلئاذآو نيهمباذعمط) مهتفصه ذه

 تاوم_لاقلخ) مقلا أ امهيفرقوالوالقثىأ (ارقوهينذأ ف ناك ) عماسوهو اهعمسي ل نء لاح كلذ ىفهلاح هبشي ىأ (اهعم سم

 دامتءج (د_معربش أ مدعو ىنعي (اقحونلاَكْعَواهيف نيدلاخ ميعنل تانج مط تاحاصلااوامعواونمآن بذلانا ميل أب اذعب هرشبف)

 تاوم.للريمضلا(امنورت) | ليق (دمريغب تاومسلا قلخ) ىلاعت لوقف ( ميك ازيز علاوهو )داعيملا فاخيالوهواقحادعو كلذةللا

 ريغي هلوق ىلعةدومعمريغ اطسلىأآ (اهنورت) دمع ريغبهلوقب ةراشالاهيلاوراتخر داق ةر دقب الا كلذ سيل ضعب نودهضعب ىفءامسلا

 05 تك حاح لوقتامدع ناهجحو اهنورت هلوق فو ىلاعتهللاةردقب الا كالذ سلو لوزتالةتباث ىهو اهعضوم نملاوزلااهعنم عش

 الو ىنارت عرار عدجا ارهنأ ىتاثلاهجولادمعربغب كل ذك اهو رثمتاو دمعب ىهتسل ى اتا اومسلا ىلا ممجا اردن أ (ضدحأ

 ىأ(اهيفث وز م9 كرصتالثل ىأ( مب ديق نأ ىماو رر ضرالا ىف ىتلأ و ) ةين يم د.عربعب هانعمو دمعلا ىلإ

 هدابع ىلعهللا ماعذا نموهورطمل ىنعي (ءامءامسلا نمانلزنأو) اهيفنونكسي ىأ(ةبادلكنم) ضرالا ىف
 نونياعتا هترك ذىذلا ىنعي (اذه) نسح فذص لكن م ىأ ( مير كجوز لكن ماهبفانتبن أف ) هلضفو

 هل اوق# (نيبملالضفن ,وملاظلا لب لاه 'ودبعت ىتلا تط [ىأ(هن ود نم نبذلا قاخاذام ىنورافهللا قاخ)

 ناكل يقورز وهو خرات نب رو>ان نبءاروءابنبنامقلوهليق (ةمكحلانمقلانبت ادقلو) لجوزع

 رخل الحم ىفوأةفن اتسم

 دج ر يغب ىادففل مص 1

 اهدعهنا ىنعل ة دل ص

 اهك انض«ائيهو ىرتالدعب

 ىنىفايضاق ناكهناليقو دواد كردأ ىتحةنسفلأ شاعهناليقوهتلاخنباناك ليقو بوباتخأنبا
 ضرالافف او هير دقي 2 :

 0 | ةوبنلاني ريخليقو ايبن ناك لاقهناذةمركعالاايدن نكي ملوامكح ناك هنا ىلغءاماعلا قفتاو ليئارسا
 نأ)تب اوثالابج (ىساور سل ةلللللللجاللالللللالللللللللللللللا
 (اذه) نسح (ميرك) فنص( جوز لكن ماهيفانقبنافءامءامسلا نمانلزتاوةباد لك نماومف) رمشنو (ثب د) مكيبرطضتالثل (مب ديم
 ةمظعلا ءايشالاهذهنابمهكمهط 1 ىنعي (هنود نمنيذلا قاخاذامىنوراف) هقواخمىأ (هللاقاخ) هنافواخم نمرك ذامىلاةراشا
 ليجستلاىلا مهتيكبت نعبرضأ ( نيبملال ضف نوملاظلا لب ) ' ةدابعلا 8# دنعاوبجوتسا ىتح ته [هتقلخام ىف ورافهنلا هقلخامم
 نم نال يقوهتلاخ نباوأ ب وب أت خأ نب!ءاروعاب نب, نامقلوهو ( ةمكحل انامقلانبت ادقلو) لالضه دعب سيل لالضىف طروتلاب مهيلع

 هلل يفق ىوتفلا مطق ثعباماف مالسلا هيلعدو اد ثعبم لبق ىتفيناكو ملعلاهنم ذخأو السلا هيلعدواد كردأو ةنسملأ شاعورز ادالوأ
 ابن ناكى مكاو ةمركعلاقو ليئارسا ىن ىفايضاق ناك ليقو ايعار ل هقواراجن ليقواطايخ ناك ليقوتيفك اذا تك الألاف
 فال ذماتت ليقر لمعلاو لوقلا ىفةباصالا ىهو ةمكحلااراّتخاف ةمكسح او ةوبنلا نيب ربخ ليقوايدن نكي ملوايكح ناك هنا ىلعر وهج او

 ف ناوىن فلأهلذملنتو ىن



 غةصق لك مهياءانهصقو اهنبارغى لثماهمئاكة فص لك مهطانغصودقلو ىأ (نولطبمالا تت أن اور فك نبذلا نإ اوقيل هيأ مهنئج نألؤ

 ' مهب ولقةوسقل مونكل اوموباةعتسا نم عمسيالو مهراذتعا نم عفن الامو مطلاقيامو نولوقب امو مهتدقو ةمايقلا موب نيثوعبملاةفهكن أشلا

 مخجاوهو عبطلا كلذ لم ىأ (نوماعيال نبذلا بولق ىلعهنلا عبطي كلذك ) لطاب ورو با ذئج اولاق نآرقلا تايآ نمةب “اب مهتثجاذا

كل: ىف هللا قاخ قرع أ مهو نيلظبم نيقحلا اومسي ىتحلالضلار ايتخا مهنمهندا لع نبذلا ةاهجلا بولق ىلعهتلا عبطي
 (ريصاف) ةفصلا 

 | كنفختبالو) هب ءافولاو» زان نمدبال( )نيد لك ىلعمالسالا نيدراهظاو كئادعأ لع كئرصني (هللادعونا) مهتوادعو أ هاذأ

 ىةلجتلاو ةفحلا ىلع ةرخآلا,نونقوبال نيرذلاءالؤه كنلمح الىأ(نوسقوبالنيذلا
 ّ اوةفحلا ىلع كنلمحالوأ با نعلإب هيلع ءاعدلا

 لالض مهناف نولعفي ونولوقيا ماعؤج

 باوصال قفوملا هللاو

 ىهر ةيكمنامقلة روس
 «« ةنآن ون الثو عب راوأث الث
 ه« ميحرلا نجرلاهللا مبا

 باتكلا تانك كلتملا)

 وأةمكحلاىذ (ميكحلا

 لجوزعهللا ةفصب هفصو
 ىزاجملا دات_سالا ىلع

 نالاح (ةجرو ىده)
 ىنعم لماعلاوت ان الا نم

 ةزو كلت ىف ةرةاشالا

 ادت بم كلت نأ ىلع عفرلاب
 هريسخ باتكلا تايآو

 ربخو أر بخ دعب ربخ ىدهو
 وأوهىأفوذحادتبم

 ةجرو ىده ىه

 نبذل (نينسحما])
 تانتيفت ل د
 نيدلا)هلوقفةروكذملا

 نوبؤيوةالصلا نومقي

 مهةرخ الإ مهو نوك زا
 لوق هريظنو (نونقوي
 نظري ىذلا ىملالا سوأ
 ىأردق نأك « نظلا كب

 لوقي  نم)ربخوادتبم(ىده ىلع كئلوأ) اهلضفل ةثالثلا» ذه نيمئاقلا مهنمصخ مث نسحيام عيج نولمعي ني ذالواعمسدقو

 بخ ىرتشين اكو ثرحلانب رضناا فتلزن (ثيدحلاوط ىرتشي نم سانلا نمو) هيلع فاطع(نوحلفملا .هكئاوأو) ىدط ةفص(مهبر
 9 !نوكتبو هثيدح ىلا نوليميف اك الا ثيداحاب < دحأ اناف دوو داعةصق نمافرطصقي ادت نا لوقي و س راف نمةرساكالا

 ابع نباو دوعسم نإ! ناكوءانغلاواط لصأال ىتاريطاسالاب ربسلاوحن ثي دحاوطو ىنعيامج وربما نعى أل طاب لكوهللاو نآرقلا

0 

7 
1 

 | ابوقعي نءنونلانوكسب كنفختسيالو كلذ مهنمعدبتسالنوك اش 2 (14)

 ١ الا متتأأم ىنعي (نولطبمالا مت"أ نا او رفك نيذلا نو قيلةب"ابمهنج نألو) راذنالا نم ةيافكعلاقوف

 ]|| الامت /ناهلوق ف عجلاو مهنثج نآلوهلوق ف ب اطخلا ديحوت ىنعمامتلق نافدانعلا ليدس ىلع كلذو لطاب

 متاهانعم لاقي نأ نكع و لسرلااهب تءاجةبآل كب مهنّدج ناو لاق ىلاعتهننا نأ ىهو ةفيطل هيف تلق نولظبم

 : !ادعو ناربصاف) هللا ديحوت ىأ( نوماعيال نبذ" بوأق ىلعهنلا عبطي كل ذك ) نولطبم لسرلاا هبأ كلك

 ||| نفختسيالليقو لهجلا ىلع كنلمحيال ىأ (كنفشتسيالو) كو دع ىلع كراهظاو كرمصن فىأ( قح

 ١ نامقلةروسريسفتإب هدارع لعأىلاعتوهناحبس لاو باسحلاو ثعبلابىأ(ن رونق وبال نيذلا) كيأر

 | فرح أ ةرشعوةئامو نافلأو ةملكن وعب رأون امو ةثامسجو ةبآن وثالث عب رأو ةيكم ىهو

 : , *«محرلانجرلاةلامبإ
 تانسحلانولمعي نيذلا ىأ ( نينس>مالةجرو ىده ميكحلا ب اتكلا تانآك لن لا) لجوزعهلوق ُُه

 || مب رنم ىده ىلع كئلوأنونقوب مهةرخآلاب مهو ةوكزلا نوني وةولصلا نوميقي نيذلا)لاقف مهرك ذ
 نبرضنلا ف تلزن ل يقةبآلا (ثيدحلاوط ىرتشي نم سانلا نمو) ىلاعتهلوق ف ( نوحلفملا ,هكئلوأو

 || متدحادمح نا لوقيو اشي رقاهب ثدحي ومجتلارابخ أ ىرتشي وةربحلا قأيفر جت ناكوةدلكن:ثرحلا

 || نوكرتي و هثيدح نوعمتسيف ةرساك الارابخ أ وراي دنفساو متسر ثيدحب <: دحأأن أو دوو داع ثي دحب
 | قرت شي نم سانلا نمو ةّيالا ىنعمو نينغملاو تانيقلاءارستوه ل يقو ةبآلاهذههتلا لزناف نآرقلا عامتسا
 هللالوسرلاقلاق هنعةنلاىضرةءامأ ىفأن ع ىلعثلا دانس, ىوغباا ىورو ثيد حلاو طاذوأوطتاذ

 نانلا نموقي" الاه ذه تازن كلذ لثم فو مارح نوناستأو نهعيبالو تاينغملا ميلعت لحيال !سوهيلع ىلص
 مدحأ نيناطيشهلهللا ثعبالاءانغلابهتوص مفرب ل جر نماموهنلا ليبس نع لضيل ثي د اوط ىرتشي نم

 | تكي ىذلاوهن وكي ىتحامهلجر ابهنإب رش نالازيالف بكسنملا اذ هىلعرخالاو يكسنملا !اذهىلع
 ||| تاينغملاو تانيقلااوعيبتاللاق لسو هيلعهنلا ىلصهنلالوسر نأ ةماسأ نأ نءهظفلا ذهو ىذمرغلا هجرخأ

 أ ىرتشب نمسانلا نمو تلزن اذه لثم فو مارح نونو نويف ةراجت ىفربخالو نهوملعتالو نهورتشنالو
 لاقو رامزلابسكو بلكلا نم نعىهن سو هيلعهتلا لص ىننلانأةري رهىنأنعو# ةيالا ثيدحلاوط
 لاعت هللا ناهيلع ل صأل توي ىت>هيلعامقماهب رضو متانغلاهكسعلةباريضةن راج ىرتشا نم لوحكم

 ١ هوبد عفري ل جر نمام لسوهيلعةئلا ىلصىننلا نعو برلل ةطخسملامللة: دفنمبلقللةدسفمءانغلا ليقو ءانغلاهنآن افلح امهنعهللا

 ءالاو طقس ىذلاوه نوك,ىتحامهلجر اي هنابرضي نالازي الف بكنملا اذه ىلعرخ ال او بكذملا| ذه ىلعامسدح نين اطيش هيل ءهننا ثعبالا

 : دح ىلع ل طابلاتيدح نورا ىأهيلعهوراتخاوهنمهولدبتساىأناميالإب رفكلااورتشاهلوق نموأر ضنلا نعىوراكء ارمشلا نم
 كركدملا ثيدحلا ثيدحلا,دارملاو ثيدحلاب نيبف هريغ نمو ثيدحلا نمنوكي و هللا نال نم ىن«؟ نييبتلل ثي دحلا ىلا وهال ةفاضاو حلا

 الاء ىدل !ثيدحلا ضعب ىرتشي نم سانلا نمو ليق هناكض يع للوأ شيشحلا ةميهبلا لك أن اكتانسحلا لك اي دجسملا ف ثيدحلا ىف
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 د



 كسمدسق طرشلا فرح ىلع تاخد مشا ةئطوم نأل ف ماللاورطعالرفصالا باح سلا نالار ف صم باحسلاااوأ رف ليقو ةثداح ةرفص
 سبحاذا هنابىلاعتهنلا مهمذراثدتسالا دعب نموأهرارفص دعب نم ىا(نورفكي دعب نم ) نلظيل هانعمو (اواظل) طرمشلاو مسقلا'ىناوج
 برضفاحب ر لسرأ اذافاورسشبةسارطملا مهقزرو هت رب مهباصأ اذاف نيسلبم مهرودص ىلع مهماقذأ وب رضو هتجر نماوطنقراطملا مهنع
 ناواوطنقفهإضفو هللا ىلع اولكوتي ناموياعناكو ةمومذملا ةفصلا ىلع لاوحالا هذه عيج ىف مهف هللا ةمعنب | ورة كواوجخرافصلاب مهورز

 ىف اولا كح ىفءالؤهوأ بول_هلاىوم ىأ(ى (وملاعمستال كناف) اورفذكف هئالب ىلعاوربص» نأواوحر ففاهيلعهودمحب وهتمعن اوركسشي
 ةدافا اربدمو البقمعمسيال مصالا تا ناف(نب ربدماولواذا) ىكم مدلا عمسيالو (ءاعدلا مصلا عمستالو) كنماول قب نا عمطنالف
 بول قلاع ىأ(ىمعلا ىداهب تنأ امو) ةراشالاب مهفيالو عمسيال ىلواذافةراشالاو نمرلاب مهفيالبقم ناك !ذاوهتاق صيصخ لا ذه
 ممست ام (عمست نا)هيلاهلكنمةراشإبهنع لضدق ىإ رطىلا ىمعالا ىدهت نا كنكمب الىأ (مهتلالض نع)ة زج ىمعلا ىدهتتنأامو

 هلوقك فطنلانم(فعضنمكقلخ (851/) ىذلاّلا) ىلاءتةنلا مماوال ن وداقنم(نوماسم مهفانناي "ابن مؤدب نمالا)
> 

 5 م 1 6

 هنا للا مهنا ىنعملاو ةمعنلا نهفاسام نو دححب ىأ(نورفكي ) عرزلارارفصا دعب نم ىأ (هدعب نماواظا)
 ) دشالا خولي وبابشلا مهلا عمستالو ىقوملا عمستال كناف) ىتمعن فلاساو دج مهع رزق عاباذهتلسراوو ست دبل

 لاح ا ىذءام نمليقو فعض ىلعك شن أوك أدب ىأ(فعض نم مةلخ ىذا هللا ) ىلاعتهلوق هو هريسفت مدفن افعضةوقدعب ٠ ا و 1 : 0 1 777 || (نوماسم مهفانتاب اب نمؤي نمالا عمستنا مهتلالض نع ىمعلا ىداهب تن امو نب رب د ماولو اذا ءاعدلا
 (افعضةوقدعب نم لعجمن) ةوقلا تقووهو ابابشرغصلا فعضدعب نم ىأ (ةوق فعضدعب نم لعجم) قا حلاو ةبيو سرا || عضلة وجلس وطتسول دولوءالغل ادت ناك نانا
 ةوقو فعض نم (عاشيام 520 7 / ع : : - 0
 سلوةيدشلاو بابشلاوةوقلاو فعضلا نمىا (عاشيامقاح) ناصقنلا ما_ةوهو(ةبيثو) امرهىأ

 وهو) ةبيشو بابشو

 طيدرتلا انهو سريشت لع(! (ةعاسريغ) ايندلا فى أ (اونبلام) نوكرسشملا فلاحي ىأ(نومرجلا مسقي ةعاسلا موقن مون د)
 طر لأ لاش ىأ(نوكف وي اوناككل ذك) ةعاسربغمهروبقىفاوثبلامهانعمليقو ةرخآلااونياعا- اين دلا لجأ اولقتسا
 حتتق ريدا ميلعلا مناصلا || اونعبالناايندلا ف اوبذك م ةعاسريغاوثبلاممطوقىفاوب ذك مهنا كالذواين دلا ف قا نعنوفرصي
 ةرجمو مصاع لكل دانا || *ندتوةفاءاسنب كلذ ناكتنيف نورةاكوكا عا رخال نأدارأةنلا نا ىنعملاو
 ىلاةللاباتكىف متثيل دقل نامبالاو علا اونو ا نيذلا لاقو) ىلاعتلاقف مهم ذك مهيلع نينمؤملا راكنارك ذم

 رايتخاوهو امهريغمضو ا 1 : هر 0
 مفلاو اتاك 2 معلااوتوأ نيذلالاقوةبآلا ىنعم ليقوروبقلا ىف ثبللا نمهماع قباس ف كل هللا بتك امفى'(ثعبلاموب

 ىوران ةعارعلاق ىوقأ مروبق ف ىأثعبلا موب ىلا متثبل دق نب ركسنمللاولاق هللا باك نوميق. نيذلا ىنعي نا الاوهللاب اك ىف

 لعاب شلاق رنا نع الفايندلا فهعوقو ىأ(نوماعتال تنك نكلو)ايزدلا ف هنوركسنت متنك ىذلا ىأ (ثعبلا موب اذهف)

 فعض نم ىفأر قاف فعض نم 5 اري زى ةيوتلا مسينم بطتاللبقو ةرخآلا عوج رار وتلا ا سويا سل رمرأ| أ (ةربتت سيال ترس ودينا عتتالةسر] كاسات لقال
 ىاتسلاوتتزورد) [تسسس ا ل

 ايرثال مجنلاك اطاماعترجو ها كتسن نم ةعاس فلوفتاك ةتغب عقتاهنالوأ اين دلا تاعاس نم ةعاسرننآىف موقنانال كال ذب تيم ةمايقلا
 ىمهئبلةدماوا تس مسقلا ب اوج (ةعاسريغإلايندلا فور وبلا ف(اومبلام) نال هيلع فقوالو نورذاكسلا فاحب( نومرا مسقبإل
 فرصلا كاذ ل ثمىأ(نوكفؤياوناككالذك )نوبذكوأنوسني وأاهدئادشىف مهماةملوطوةمايقلا موبلوطاين دلا فور وبقلا
 مه(نامالاو رع لااوتوأ نيذلالاقو) نيثوعبمي نحئامو اين دلاانتايحالا ىهام نولوقي واين دلا ف ب ذكلا ىلا قدصلا نعنوفرمدي اوناك
 اوفلحو ةولافاماو در( ثعبلا موب ىلا )هئاضقو هللا <ح ىفوأ حوللا فتبئملاهنلا لع ىف(هللاباتك ىف ممتبلدقل) نونمّؤملاوةكئئالملاوءايبنالا

 ايندلا ف (متتك منكلو ثعبلاموناذهف) مطوقب ثعبلا اكن ىلعمهعب رقتب كلذاوا_دو مثةقيحلا لع مهوعلطأ هيلع
 موباذهف ثعبلا نب ركسشم متذك ناهريدقت مالكلاهيلعلدد طرش ب اوجلءافلاوهعابنا او قا بلط ىف كأي ارق قال (نوماعنال)

 مهلاقيال ىأ (نوبتعتسيالمهو) مهرذع(مهترذعم)اورفك (اوملظ نبذلا) ىفوك ءابلإب(عفنيالذ:ءويف) وركن أىذلا ثعبلا
 لثم لك نمنآرقلا !ذهى سانللانب رض د قلو هتيضراف ىناضرتسا ىأ هتبتعاف نالف ىبتعتسا كلوق نمةب ىتب كب راوضرا



 7 مهسفتالفاحاص لمح نمو) هرفكلابو ىأ(هرفكهيلعفرفكن «)لاةف مهنعهانغىلاراشأ 2نوفرفش, ىأنوُعدصتي (نوعدسيذ موب
 : هريغوءوتت نمهدق ىم هيلع ضغشأم هعجضم ىف هبدصيالتل هئطوب وهشارف هسفنل دهع ىذلا هسفناهب وسياممهسفنالنووسنىأ (نودهع

 ُ: ةعفنمورفاكلا ىلعالا دوعيالر فك !اررض نا ىلعةلال دا نيعضوملا ىف فرظاميدقتو مهيلا فيضأف مطامعأ ب يسب ةنجلام طه : هنا ىنعملاو

 كرو (تاولاصلا اولمعواونمآن بذلا) ري كسنوهل ليلعت نو دهمج قاعتم ( ىزجيل) هزواحتال نمؤملاىلا مجرت اصلا لمعلاو نامالا

 . درطلاىلءريرقتدعب ربرقت (نبرفاكلاب حالهنا) هلوقوهئاطعىأ (هلضف نم]) نينو الاعدتح راش الفلا اردتتو رصلا ىلا ريمُْصلاو

 | تلا عرفروبلامأونجرلاحإيروخوابسلاو لامشلاو بونجلا ىه (حايرلا لسرينأ) هنردق تايآ نمو ىأ ( هنايآ نمو) سكعلاو
 . نم كفي ذيلو) ثيغلاب5 راشنللاهلس رآىأ(ت ارشم) لاقفاطاس راى دياوفلاددعدةواحب راهاعجتالواحايراهاءجا مهالا مالسلا هيلع هلوق هنمو

 مك-فةيذيلو ٍكلذريغو ضرالاءاكز وجرلا بوبه للا رار ىلا للا لوس وراق لوزن هو ةحراقاذألو (هتحر

 هنيوكشب وأهريب دتب ىأ(» سماب) اهب وبهدنعرحبلا ىف (كلفلا ىرجتلو) كي ذيلومرشديل ليق هنأكى عملا ىلع تارشبم ىلع فولمعم

 . هللاةمعناوركشتاو ىأ (نوركشت مكلعاو) رحبلاةراحتدب رب (هلضف نماوغتبتاو) (:53) ةبآلاايشدارأ اذا يىمأامناهلوقك

 0000017 ااا ااا م ا اا اى عطجاجااابجججججسسال ءانللسرا دقل

 || ( فكيف ر فك .) كات لق نقي رشا د منوقرغتيىأ(نوعدسيئموب) قلع نممدررلع || تحرز نا يسن
 ا ىزجيل) د وبقلافاهنووس و وئطوب ىأ(نو دهعمهسفنالفاحاص لمع ن ءو) هرفكلإب وىأ 0 7

 | بحالمنا) طا نمرثك ًاراوث هللا مهيشيل سامع نءالاق (هلضف نمتاحلاصلا اوامعواونمآ نيذلا تب مل -
 1 رانا رتتعأ(تا ارشبم حاب رلا لاسر, نأ هنايآن مو ) ىلاءنهلوقوف م طا يعوو دب دهتهيف نإ رفاكلا 0 و ا

 ظ نماوغتبتاو» أب )حاب راءذهبىأ (كلفلاع رججتلو) بص وهو رابىأ (تنحر نمعقيذيلو) 4 : 0 ١

 ٠ ا نرسل لدار ن ال (تانياهوا+ موف لال سر كابق نما 2000

 0 | للاتعس رلاةءادرنلا أن معا دغالا لع رصتلاو ةقاعلا رفظلاب وهيلعّنلا ىلم ىناريشبتهيفف (نينمؤ ردا
 ١ ْ ٠ 9 . نينمولارصن ناكوئأ
 | ةمايت أموب مهجر هيدر ألاهيخأ ضرع نع دري سم نماملوقب لس وهياعهلل ىلد عممميئاجنإب انيلع 3

 ار ضرع نعدرنم ةاو ى ذمرتل ا هب ةبآلا 55 ياا هبخ !هح . : 0

 مهنم ماقتثالا ناكودانعمو

 رصئانيلع ؛ئدتبنمئاقح

 | هلبق نم مويلعلزغين أ لبق نم)اوناكدقو ىأ (اوناكناد) رطلا,نوحر فب ىأ 0 و

 || هلوقوهو ضرالا ىف هريئأتنسح ى ار ظنا ىن :كلاورطملاىأ (هللاةجرراث ؟ىلارظناف) نيسياىأ (نيلبل 00 35

 100 ا ا 6 تاق باحلى
 اهقشومابسلا تمسفحأ
 اعطق(افسك هلعحو ) 0 )ءامسلا فاهعرفوهلوقك

 املا (قدولاىرتف) ناوك ذنباودب زبافسك ةرمةطبنمريذ ةقرفتماعطق اعجب وة سمءامسااهجو ذخر اطسبنم هلعج ىأ ةفسك عج
 5 ميهاذا) مهيضا ارأو ,هدالب ةباصادب هرب (هدابع نمءاشي نم) قدولاب (هب باصأ اذاف) هطسو (هلالخنم) اعيجنيتراتلاف (جرخم)

 17 ًاتالررك (هلبف نم) ر طملا (مهيلعلزخي نأ لبق نءاوناكن او) نوحرفب (نورسشبتسي

 (ديس) كلذب مهماقءاردق ىلع راشدتسالا ناكف مهسابكحتساف لواطن دقرطملاب مه دهعنا ىلعةلالدلااهبف ديكوتلا ىن_عمواهف
 راملا عاون ًاوتابنلاب (ضرالاىب <« فيك ) رطااىأ (هللاتحر) رثأمهريغور كبف ًاريغ فوكو ىاش )ر“ ىلارظناف) نيسْنآ

 لالدتسا اذهف مهتومدعب سانلا ىح ىذلاوهاهتومدعب ضرالا ى حن ىذلار داقلا كلذ نأ ىنعي (قوللاىحن) هنداىأ (كلذنااهبومدعب)

 اثنالاليادب تارودقملا]ج نماذهوزداقتار ىدقملا نم يسلك عوهو ئأ ( ردقئ؛ :لكى لعوهو ) تاودالاءايحا ىلع تاوملاءايحإب
 نان لاب جرعة أو ثيغلا ىههنلاةجر نالهنباةجحررثأ ىأ هو أرف) روبدلاىأ (اعرانلسرأنلو)

 اتءذالا فصملاقو هدا ضخادعن (1 مفدم) تنن امدبمسردصمهنالريثكلاو ليلقلا لع عقيتابنلامباو تابنلا ةجرلاراث [ىنعم

 | ةقرفتماعطق ىأ (افك مو )ءاشياملعرتك أ و نيموبوأ موية يس ىني(ءاشب كمل قلي

 نمءاشي نم) قذولبىأ (هبباصأ اذاف) هطسو نم ىأ (هلالخنمجرخي) نطلع (قدولاىرتف)

 اولظل

 ندلا> .رانلا ىفامهمت ًاامهتبقاعناكف هلوق“



 ربخ) مهف وقحءاماىأ (كلذ) انبهذم .وهاكمراحمللةةفنابوجوليلدهيفوامطةامسلاةؤدصلا نمامهدصن (ليبساانباو نيكسملاو)

 ديرب (سانلالاومأقوبربلاب ر نم متن امونوحلفملا .ه ك-كوأو) اصلاخ ايا مهفورعمب نو دصقي ىأهناذ ىأ (هللاهجو نودب رب نيذال

 هنوطعتامو ىأل الخلاب رلا نموهليقوهيف كراببالوهللادنعاوكريالف (هللادنعوب ربالفإ مطاومأ وب ربلاب ر نماب رلا ةاك أمتيطعأامو
 هبنوغتبت (ةللاهجونو دب رث) ةقدص (ةوكز نم متت [ امو)ةللاهجو كلذباو دي رم ك<_:الهتلا دنءوب ريالفاهنمرثك ًالوذخأتلةيدطا نم

 ىذلرسوملاو ىوقملا فعضلاريظنو تانسملا نمفاعضالاووذ (نوفعضملا مهكتئلواف)ةءمسالوءاي رالوةافاكمهب نويلطتال اصااخههحو

 تافتلاا نوفعضملا مه كئلوافهلوقو مهاومأ اودي زباىأى دموي رتلإب رعاطءا نمهوقيشغامو ىأ ىمدمالبإب ر نم متينأراسيلاوةوقلا

 34 -احْزلا لاق ل || سطس ب7 ب

 نيذالريخ كلذ) فيضل اوه ليقورفاسملاى !(ليبسلا نباو) هيلعقدصتلاوهوهقح ىأ (نيكسملاو)
 ف 3 ل 0

 نوفعتلا هكئلوافلوق | نإ اخ 0و ص اول اا 0
 0 . || لجوزعهوق © (نوحلفملامهكئاوأو) نولمعياوناك امهللاباوثنوباطيىأ (هللاهجو نودد رب

 ىانوفعضملا مهاهلهاف ىأ ا 31 5 ع ١ 0 ! 20 4 عا م 006 1

 1 5 قليقاهماذدت>او سانلالاوم'بالتجاىفىاأ (سانلالاوم 'فوبربلاب رنم) متيطعاى ا (مينواامو)

 باوثلا مطفءاضي نيذلا مه 0 8 ّ : 1 *ل ةرامعل 2 7
 : ةمايقلا فاهياع باشيال نكلولال_حزباجوهفاهنمرثك أهبيكيل ةيطعل هريغىلععي لجرلاوهةن الا ىنعم

 7-6 3 علا ىا اك ا نع و وق + ىخ ىلع لدهنذو . اوبر اود و ارا نولسب طعنال ىأرثكستست ناكالو ىلا عتهلوقل ةصاخىبنلا ىلعامارحاذ_هناكو (هللادنعاوب رءالف) هلوق اذه

 1 )؟ ةاخ ىذلا هللا) وهليقوةللاهجوهبدب ريالهلام رثكيلهبي رقوأهقي دص ىطعي لجرلاوهليقو تيطعأامرثك ًابلطتو
 37 3 رن 0 وب ربالف ىلا عت للا هجولال هنوع ساةلالهلام جره لعق هعمرفاسي د هيدحفلدحل قزناي لجرلا

 8 : ِ 0 ىأ(هللاهجون ودب رث) ةقدص نم متيطعأى ا (ةوكز نم متين أ امو) هّللاهجووإمعب درب مهنال هللا دنع
 0 5 2 4 فعذلافاطاثمريشع ةنسحلابنوطعيف باوثلا مط ف ءاضيىأ (نوفعضملامهكئلواف) ةقدصلاكلتب

 : 0 0 7 . نمله جريح مث مكتب 6 م ةزرمث حفلخ ىذا هللا) كيكو ُة تان_سحلا نم فاعضالاوذ هب فز 5 .: . -. 0 ا 8 | ٠ م 1 5 0 .٠ 7 - .- ١

 0 3 1 3 رهظ )ىلا عتهلوق ف هريسفت م دقت ( نوكر مث لا ىلا عتوهن احبس عي نم كلذ نم لعفب نم 0

 31 5 1 ١ ىداوبلاو ىراربلا ف تابنلاةلؤورطملا طحقرهظ ىداعملاو كرشلا ببسإ ىأ ( رحبلاوربلا ف داسفلا

 72 10 1 4 8 لوةئارح رصملا ىمستب رهءلاوةب راجلاهارملا ىلع ىهىتلاىرقلاو نئادملا ل يقر>بلاورافقلاوزوافملاو
 د نم عفن نم

 قزرلاو قاخلا نم ىأ
 نم ءايحالاو ةنامالاو
 كلتنم ايش ىأ (ئث
 لاقفازعاوبي لفلاءفالا

 مرطملاةإةو فورءملاوهر>بلاواهريغوراصمالا ضرالارهظربلا ل_مقورحبلاة دام تعطقن اوربا ب دجأ
 هجو ىلع مفترتر طملاءاجاذا ف دصاا نال كلو والا نم ف ادصالا فاوج واخ رحبلا فر ثؤتربلا ىف رثؤت
 نبالاقومهبونذ موش ببسب ىأ(سانلا ىدنأ تبسك امبااولٌواراصرطملا هيف مقوا ف اههاوفأ منفتو ءامل
 ةرضخ ضرالا تناك يق ةنيفساارث اهلا كلم ابصغر حبلا ىفوهاخأ مدا ىن ادح أل ةقربلا ىف داسفلا سابع
 ليباقلتقاماف منغلار قبلا دصقيال ناكواب ذعردبلاءام ناكوةرماهياعدجوالاةرجش مدا نبا ىنأ, الهقنوم

 1 ع ناليقواذضعب اهذعب ناوي ا دصقواقاعزا>اءر>بااءامراصوراحشالا تك اشو ضرالا تت رعشق |ليباه

 »ا - - ٠
 ٠0 .٠ * . 3 3 . > 4 .٠

5 

 00 لإ ليقو سانلا نمن ار راما مسيو هيلعنبا لص يتلا تعم ابل دما كرا

 م20 || (نوعجربمهلعل) بونذلا نماوامعىذلاةب وقعىأ (اوامع ىذلا ضعب مهقيديل) ةكمرافك سانلا,دارأ
 0 3 اورتل ىأ ( ٌلبق نم نيذلا ةبقاع ناك فيك اورظناذ ضرالا فاورب سلقإ) ةئيبحلا طاع او رفكلا نع ىأ
 0 0 ش ا مقأف) لجوزعهلوق و ,هرفكب اوكلهاف ىأ (نيكر شم مرثك أ ناك ) ةب واخ مهنك اسمو مطزانم

 النقول ةلاوحن (رصباو نو ف مون ىنعل( نم لبق نم )م (ميفل و 5 2< هم عل .٠ ىانا ٠ السالا نيدلىا . |نب دلل كهج ؟قدانسلا ريخز عج دبع 18 قل ا : ةلا نب دلل ك

 باودلاو سانلا فنانوملاع وقوو تاراجتلا ف يِرلاو تاعارزلا ف عيرلاوراطم (ثلاث - (نزاخ)- ه9 )
 اهفةبدصم نم كب اصأامو هلوقك مهكرسشو مهيصاعم بسب (سانلا ىديأتبسك ا؟) مشلكنمتاكربلا قو قرغلاو قرملاةرثكر

 لبنق نعنونلاابوةرخآلا ىفاهعيمج مهيقاعي نأ ل بقاين دلا ىف مطا_.عأضعب لإب ومهقي بأى أ (اوامعىذلاض عب مهقيديل) ميد تب
 ناكفيك اورظنافضرالاىف اوربس لف ) هلوقبهلاكن وهللا بضغل ىصاعملا بيبست دك مع ىداعملا نم هيلع مالا (نوءجرب مهلعلا

 مقأف)مهيصاعمب ةبقاعلاءوس مهقاذ ومالا هللا كلاهأ فيك اورظنيفاوريسين أب مهصصأ ثيح(نيكرشم مهرثك !ناكلبق نم نيذلاةب5
 ىأيب قلعت (هللا نمزد ءرلا ىنعي ردصموه (هلد مالم وب أب نأل بق نم) َج وعهيف ىفأتيال ىذلاةماقتسالا خيلبلا(مقلا ن دلل كبح
 هتوج نمهلدرالو هب ئجنأدعب وهمدربال نعم ىلعدرع وأاهدرن وعبطت سالف ىلاعت هلوقك دحأود ريال موي ةللا نمىفابن أل بق نم ىنعملا



 نبدلاكلذإ) هلوقوهومدعبام هيلع ل ذي وهنلانبدل لي درنالء انعم جاجزلالاقوربغتوأ ةرطفلا كلت ل دبت نأ ىنبنيام ىأ(هتلا قلخت لب دينالا)

 هوفتاوهلوفو ومزلا فاريمضلا نملاحوهوءهيلا نيعجار (هيا|نيبينم) كلذ ةقيقح ( نوماعبال سانلارثك أ نكل و) ميقتسملا ىأ( ميقلا

 نيبيسم كه .وجواوميقاف لاق هناكنف هتمال م مالسلا هيلع هل ىمالا نال كهجو مقافهلوق نموأر يمض |ده ىلع فوطعماونوكنالواوميقأو

 كرشي نم (نيكرشملا نماونوكنالو)اهناقوأ فاهودأ ىأ(ةالصلا اوميق أ وهوةناوإ اونوكنالوهلوق هإياد ني بدنماون وكر بدقتلاوأهِلا

 ىهو ىلعو ةزجاوقراف مهئاوهأ فالتخالةفاتخمابإب أ دهواعج ( مهني داوق رف ) اجلا ةداعإب نيكرسشملا نمل دب ( نيذذلا نمل ةدابعلا ىف هريغهب

 : لك ١) اهلضأىذلا اهءاماعياشتةدحاو لك اقرف اعيشاوناكو) مالسالا نيد (1:"ة4) اوكرتىأهنعةطاىضر ىلع ةءارق

 ها
 داقتعا ىلع هنالمصيف نيينارصنوأ نييدوهي نيبدلوب نا لفطالةواةشلا تارامإ نغاط لكاشملالمعلإايندلا || هلل 'ّ هبحذ حرف (نوحرف ىلماعو هييلعرطفام ىلاةبقاعلا فرئاص مهنم لكسفةواقشلاو ةداعسلا نم ىلاعنةنلا لع ىفاهيلعهنلا هقلخ || ©. ) مس (بزع

 لوبقل“ىهمملا عبطلاوةميلسلاةلبجلا ىلع ىأةرطفلا ىلعةقلحلا ا دبم فدولوم لك نا هانعم لبقو امهنيد 0
 نمهنع لدءياعاوةميلسلالوقعلا فهن حدوجوم نبدلااذهنالاهموزل ىلعرمّتسالاه.اعكرتواف نيدلا

 دوهيلادالوال لع من هريغ دقتعي تافالا كلت نم إس نفهوحنو ديلقتلا تاف نم هنالهربغ ىلالدع 5-5 اوعد) !كلرغوأ

 اك هلوقب ةميقتسلاةيخاوةميلسلاة :رطفلا نع كالذب نولزوف مهايدا ىلا ليماو مهتبال مهعابناو ىراصنلاو مهقاذأ اذان هيلا 317

 نماهيفنوسحت لههلوقوئئاهندب نم بهذيمةب وتسم ةميهبةمييهبلا دانا ىأءاعجةميهبةمييبلاجتنت || سديد 'ىئ ع 5
 لجوزعهلوف َْه تدك نذالاةعوط#ملا ىهوءاعدج نماويف نوماعتو نور عشت له ىنعيءاعدج 34 71

 كريشلابديحوتلا اولدبتالوةلناةرطفاومزلاةبالا نعم ليقوةللا نيداوادبتال ىأ (هللا قلل ليدبنال)

 قشلاالوايقش ديعلاريصيالف ةواقشلاوةداعسلا نم ناسالا هيلع لبجاموههننا قلخل لي دبنال ىنعمليقو 9 ل

 (نوماعيالس انلارثك ؟نكاو) مقتسملاىأ(ميقلا نبدلاكلذ) متاهبلاءاصخا مير حتىفةبآلاليقو اديعس | 27 2 4 0(

 لاا ىبلا باطخنالعبلانييينمكتمأوتنأكهجووفافىأ (هيلانيبنم) لجوزعماوف ق | تنال لستم
 عموىأ (هوقتاو) ةعاطلابهيلا نيلبقموةب وتلابىلاعتةثلاىلا نيعجار ىنعملاوةمالاهيف لخدب مسوءِياع 2 0 2

 اوقرفنبذلا نم نيكرشملا نماونوكنالو )اهتاقوأىفاهئ اد ىلعاوموا دىأ(ةالصلااوميق أو ) هوفاخ كلذ 2 4 و 5
 لك ) ةمالاءذه نم عدبلا لهأمهليقو ىراصنلاو دوهلامهوةفلةخاقرفاوراص ىأ(اعيشاوناكو مهند .- 2 . 0 : ١ 0 . 9 ف دمع

 اوعد)ةدشوطحق ىأ(ٌدمَض سانلا سم ذاو) ىلاعتهلوق يق مهدنعا نوضا رىأ(نوحرفمهيدلاهبزح || 5 : 5
 مهب ربمونم قي رفاذا) ةمعن وابصخ ىأ (ةج رهنم مهقاذأ اذا م)ءاعدلابهيلا نيلبقم ىأ( هيلا نيبدنم مهر (ماكتب وهف) بخ(

 رافكل اهي بطاخ دعو ودي دهتهيف/وعتمف) مهيلعةثلا ةمعنا اودحجيل ىأ (مهانين امباورفكيل نوكرشي

 ةدش(سذسانلا سماذاو)

 طحقوأ ض صوأ لازه نم

 مهنم قب رفاذا) ةدشلا

 ةدايعلا ف( نوكر مشي مهم رب

 لوقتناك زاحم هماكتو
 . 5 3 ع 0 ل ع 6 3 امماذهواذك قطان هباتك

 1 لبق وارذعو هج سابعن!لاق(اناطلس مهيلعانل زن اما رخالاهذه فكلاح ىأ(ن روماعت فوسف) ا 0

 ىأ (ةج .رّسانلاانقذأ اذاو) هب مهرمأب د مهكرشب ىأ(نوكر شيهباوناك اب) قطني ىأ ( ماكي وهف) دهشم ويفلاةهلكداهشلا

 فوخ ليقورطم ةلقو ب دج ىأ (هئيس ,هْبصن ناو)اورطب واوحرف ىأ(اهباو>رف) رطملاةرثكو بصخلا انو فيش
 فصو فال اذهوهللاةجر نمن وسأس ىأ(ن وطنقي مهاذا) تاثيسلا نم (موهيدبأتمدقامب) ءالب و

 قناردقيوءاشي نل قزرلاطْ دب هنلانااو ريموأ)ةدشلادنعهوجري وةمعنلا دنعهب رركشيهناف نمؤملا

 ةسلاوربلانمىأ (هّتسىبرقلاذّتااذ) لجوزعهلوق ف هريسفتمدقت (نونمؤي موقلتايالكلذ
 ام (نوكرشي هب اوناك

 هتلامهنوكىأ ةيردصم
 ةلوصوم وأ نوكرشي
 نيكبللاو مهيلعانلزنأ مأةي'الا ىنعموأ نوكرمشي هبي ىذلا يمالاب ماكسي وهف ىأاهيلاريمضلا عجرن و

 4 ةحوأ ةعسوأر طم نم ةمعن ىأ (ةج رسانلاانقذأاذاو) ن وكرسشي هبب ب ىذلا ناهربلاب ماكي كلملا كل ذف ناهرب هعماكلمىأ ناطاساذ

 . مهاذا) مهصاعم موش ببسب (مهمديأ تمدقاب) ض وأ قيضوأب دج نمءالب ىأ (ةئيسمهبصت ناو اهبسب اورط: (اهباوحرف)
 ىف ناردقي وءاشب نم قزرلا ظسيهنلانا اوريملوأ) بيقعتلا فامهبخ ال ءافلا نعتب انرمشلا باوج ةأجافملاذاو ةجرلا نم (نوطنفي
 1 ىنلا ىصاعملا نع نيبئاثهيلا نوعجر بال هطامو هتجر نم نوطنقي مهاف طسابلا ضياقلاهنإباوماع دق مهناب مهيلعر كن ١ نونمؤيموقل كلذ

 ' كرتبنابجامولعفينابجامرك ذهعبت أ مه.دنأت مدقا عمه تباصأةئبسلا نارك ذاملوهتحر هيلا دعب ىتحاهلج أ نمةدشلاب اوبقوع

 ةإدلاوربا نم(هقح)كبيرق طعأ( ىف رقلااذ تك اف) لاقف



 سسيييبيبابيبيبيبيبهببيببحعنتسبب

 له) عسفتأ ىه وكنم عش برق نم هعزتت اوالثم ذ> ألاقهناكء ادتب الل نمو هقلخ نماكبرسشهل لعج نم لجوزعهللاهب ريض لثماذهف

 ىننلا ىرجم ىراجلا ماهفتسالاد يك أتاةدي نم نم (ءاكرسث نم) ضيعبتلل نمو ك5 ديبع ( كنا أت كلما. )رارحالارشاعم( كلا
 ( متاف) اهريغو لاومالا نم(. انقزراوف) مهضعب مككراشي نا ديبعك ديبعورشبكر شب ؟لائمأم ديبعو مكسفنال نوضرت ل ههانعمو
 لاح (مهنوفاخن) ميك ملاومأ ىف ككيلام << دبعورح نيب ةاصفتريغ نم (ءاوس) قزرلا كلذ ىف( هيفإ) ديبعلاور ازحالارشثاعم

 ام اهبف نوذمئالفاهيف 8 ديمعةداسلارسثاعم نوفا ىنعملاولاملا ىف هتكراشماضعب حضءبافئاخ نو واستم ىأءاوس ف لعافااربمض نم

 اوضرت ملاذاف مهنيب كرتشم وهاهفاضعب رارحالا ضعب فانك ىنعي( مق أ كتفيك ) مهتهج نم ك_ة>لن مال نمافوخ مهنذا نود

 (كلذك) ءاكرسش ل هديبعضعباولعت (1555) نأديبعلاوراوحالاكلاموباب رالابرانوض رتفيكف كس فنال كلذ

 لش لتنال جي او نارا ديم كرار( )كلا بر عوير | أك قنرابفةرشوم) كار كديعوأ( نام تكام علاج كاان ني
 ميسور ب م توك لكلا فرحاكر شومر فاك ةومساني دع اومأ كرت دشن نوفا أ (عتفأ
 نوربدتي (نولقعيموقل) نبالاقوهب در فن, ن أب < وهو ثاربملا فكي ري لجرلا فاي وهكي رمثن ود مابه يف درفني نا امهني
 ملاسافلاثمالا برعض' ىف فيكف ؟ىفنالهوضرئالو ككل نما ذهاوفاخت ماذافاضعب كضعب ثرياك م وئرب نا مهنوفاخت سابع
 تالالدلاىأ (تإيآلالصفن كاذك ١ ىديبع مهو قاكرشاهنودبعت ىتا | كط ؟نوكت نأ نوصرا

 لاقف منع برضأ اورجزغي
 (اوماظ نذلا عبتا لب) نبذلاعبتالب) مطوقعب لاثمالاو لئالدلا هذهىف نورظني ىأ (نولقعي موغل) لاثمالاو نيهاربلاو

 لأب اركرش ا, مننا || نم ىدعنك) لع جا عاليج(رعش) كرشلاف ىآ (سساوعأ) تاركا
 لظا كرسثلا نا ىلاعت هلل ىلامتهلوق جو هللا باذع نم مهنوعنمي نيعنام ىأ ( ني رصان نم مهامو) ىدط ا قي رط نع ىأ (ةللالضأ
 ( لعريغب مهع اوهأ) ميظع ناسنإلا هلاك هلاك هجوتبامهجولاو كاع ددس ل بقو هلل كني د صلخ !ىنعي (نيدال كهجوومقاف)

 مخ ءاوعأ ااوعبا 7 نيد ىأ( هللا ترطف )هياعابقتسيلاالئامى أ (افينح) ىلاءتهلوق هد ددسيل هيااهجوتي امتهامعو هنيدو
 نوم ىدهت نق) نيلحار. .|| ةراطفلبدارلاواهيلع سانا هللا قلخ سابع نبالاق . (اهيلع سانلارطفتلا) هللا رطف اومزلا ىنعملاوهللا
 الادولوم نمام لسو هيلع هللا ىلص هللا ل اوسرلاةلاقهنعهللاىضرةرب رهىفأ نع(ق) مالسالاوهو نبدلا
 داز ميلا نيدلا كلذ للا قخ ل د,تالا هيلع سانلارطف ىتلاهللا ترطفاؤ رقالاقمث ةرطفاا ىلع دلوب

 مثءاعدج نماهيف نو حت لهءاعج ةميه ةميهبلا جتنناك هنا سجع وأهناردني وأ هنادوومهاوباف ىراخيلا

 هللا لاق اريغص تومينم تبأ أرفأهللالوسراياولاةةباور ىفامطوةسآلاهللا ترطفاؤرقا ةرب رهوبأ لوقت.
 تلا هلوقب مهيلع هللاذخ أ ىذل! دهعلا ىل ءىنعيةرطفلا ىلعالادل هب دولوم نمامهلوق نيلماع اوناك امي لعأ

 هللادإغ أ ىأ (هللا لضأ

 ( نب رمدان نم مطامو ) ىلاعت

 كجو مقاف) باذعلا نم

 هلكهجو موقف (نبدال
 انيمبهنعتفتلمريغدل دعو[.

 هلابقال ليث وهو الامشالو هللاريغدبء ناو اهياعةقلخلا تعضوىتا'ةيفينحلا ىهورارقالا كلذ ىلعلاعلا فدولوم لكف ىلب اولاق مكب رب

 لل تارا نع ىفىرطفلان امال رابتعاال نكلوهللاناوةيا ضرالاو تاومسلا قاخ ن..مهناأس نألو ىلاعت هللا لاق
 ا انبات هاوباف هلوقىلا ىرتالا لعفلا 2 ارالاب سنك هب روماملاىعرسشل !نامالا ربتعيامناواين دلا ماكحأ

 هفرطهيلع دقعئلاب متها لوف ى-ةءادطلو رفاكلا هي وب أكل موك هناف ىرطغلا نامنالادوجو عموهفةنارضتب ولا

 موو هرطم اد سؤ || نع نيطابشلامهتلاتجافافنج ا دابع تفاح قل سوست رشي رك سال
 10 000 ىتلاهتقلخ ىآ هنرطف ىلع دوب دولوم لك نا ثيدحلا ىنعمىفلاقهنا كرابملا نب هللا دبع نءىكحو مهنيبد

 ديحوتلل نيلباق مهقلخ هنا ىنعملاف هللا قلل لي دبن الهلوق ىلا ى رئالأةقلخ ةرطفلاوهللاةرطفاومزلاىأ (هللاترطف) نبدلا نمور ومأملا
 مهنم ىر غنموزخآ انيدهيلعاوراتخا|-!اوكر ثول ىتح حيحصلارظنالاق واسم ىل ةعللاب واج هن :وكلهل نب ركنمالر هع نيئانريغ مالسالاو
 اوكرمشي نأ مهو سمأو منيد نع نيطايشلا متلاتجافافنح تقلخ ىدابع لك مالسلا«يلعهلوق هنمو سنالاو نجلا نيطايش ءاوغابف
 ىلاعتهننا ناهانعم جاجزلالاقو هنارمكن وهنادو<ناذالا امهءاوب أن وك ىتحةرظفلا ىلع داوبدول وملك مالسلاهبيلعدل اوقو ىريذ ىف

 ذخ أ ذاولاقف مهقلاخ هنإب مهسفن أ ىلعمه دهشأو ردلاك مذاب لص نم جر لج وزعةللا نا ثيدحلا ىفءاجام ىلعهب نا ءالا ىلع قاخل ارظف
 (ايلع سانلا رظفىتلا) هللا نيدةللا ةرطف ىعف اهقلاخ ىلا عت هللا نا, تدهش ىباةب رذلا كالت نم وه دولوم لكو ىلباولاقهلوق ىلا كبر

 ٠ قاخىأ



 ليلا مكمانمهنايآن م 9 نوملاعلاالااهلقعي امو ىلاعتهل وفرسسكلل دهشب وملاع عج صفح ماللار سكب وملاع عج (نبل اعقل تابال كلذ ىفنا)

 نيلوالا نيني رقلا نيب لصف هناالاراهنلاو ليالابهاضف نم كو اغتب او ككمانم هنايآ نمو ىأهبيتر نو فالا باب نماذه (هلضف نم ٌؤاغتباو راهنلاو

 ْ نا) نك قلا هيلع لدام ىناعملا دسأو نآرقلا ف هرركتل لوالا ىلعروهجلاواموبذغؤاغتباو نين ام زلا ف كمانم دارملاوأ نب رت الا نيني ر قلاب

 نب'فرح فاك نارامضاناهجدمب ريف( قربلا مكي ربه انآنمو) ةيعاونائابربدت عامسن وعمسي ىأ(نوعمسي موقل تايال كلذ ىف
 2 نم (افوخ) هلوق كءامسوأعمستن اى اهارتنا نمريخ ىديعملاب عمسن لمار فامهم وردصملاةلزنم لعفلالازئ اوهنعهللا ىضردوعسم

 . ةماقاو فاذا ف ذحربد قت ىلعهللوعفملاىلعنإب وهنماورضاحلل اعمطورفاسألافوخوأ ثيغلا ىف (اعمطو) فالخالا نمو ةقعاصلا

 ْ (مام) ىرصب و كمفيفختلاب و(ءامسلا نملزني و) نيعماطر نيفثاخ ىأل املا ىلعوأ عمطةداراوف وخةداراىأهماقمهيلا فاشملا

  ءامسلا) دبعالب تبث (موقتناهنألا نمو) مطوقعب نوركفتي (نولقعي موقا تاي ال كلذ فن ااهتوم دعب ضرالاه.ىحيف) ارطم
 5 رهلوقك اذهةروبق نم(نوجرخت متتأاذاضرالانمةوعدإ) ثعبال( اعداذامث) هتمكحو هريب دنوهثماقاب ىأ (هيماب ضرالاو

 قوملاجورن مثد.عريغباهك ادهساو ضرالاوتاومسلا مايقهنانآ نمولاقهن اكىنعملا ىلع 50 درفملا عفومةل+|عاقياىف
 00 ا ااا اعداذاروشلا٠
 || َتيآَلَكاَذ فنا) .همظعلا لاكوةردقلاةعس ىلع ل يلد كلذفودارأ فيكودارأامىلعقاخلا قل نم | 020. نم
 ًاءاسعأ (نوعمسي موقل تاي الك لذ فنا) راهنلابةشيعملا بابسأ ب اطوهوولضف نم مك ٌؤاغتباوةحارلل ||... . ارملاو اوجوخ ليالي كمانمىأ (هلضف نم قاغتباوراهلاوليللب مكمانمهناآنمد) مهيفرعلاءوسعاىأ (نيلاعلل || 00 ٠/0 روبقلا لهأاب ةدحاو
 . 5 5 93 .٠ 2 يلام 1 ياس 1 فقولربغ كلذد -و
 دعتسيل مقمال ىأ (اعمطو) رطمللدعتسل رفاسللىأ (افوخقربلا < رب هنأبا نمو) رابتءاورب دن 1

 || ناهتومدعب ضرالاهب ىبحيفءامءامسلانملزغي و) عناصملاقرطةي وستو عرزلا لج نمهيلاجاتحلا || 5 ١ سا
 || ضرالاوءامسلا موقتنأهنانآنمو) هيلعرداقلاهناو ىلاعت هللا ةردق ىأ (نولقعي موقل تانال كلذ ىف 1 7 1 2
 ٠ :نمةوعدم اعداذام) هيمابامهمايق مودي ليقو دمتربغ ىلعاةماقدوعسم نباو سامع نب |لاق (ه ماب -_ 5 . 2

 9-05 . 03 8-21 ةرادف 2

 نمةوعدك اعداذامئةْيالا نعم ليقواهنمىأ (نوجرختمتثأاذا) روبقلا نم سابعنب لاق (ضرالا 2 1 2 4
 3 :٠ ءسم رع هه راوه ع

 | نبالاةنوعيطمىأ (نوتتاقد لكضرالاو تاومساا ف نمهلو) ضرالا نمنوجرحن متن اذا ض رالا || ا: 0 8 0
 | مثقاخلاؤ دبي ىذلاوهو) ةدابعلاىفاوصعناو ثعبلاوتوملاو ءاقيلاوة ايلا ىف نوعيطمهل لكس ابع 0 0 1

 ٠ 0 0 ١ «م رع نإ ن4 .

 هيلعئثنءاموءيلعنيهوهىأ (هيلعزوهاوهو) ثعبالتوملادعب ,هديعب مئالوامهتلخ ىأ(هديعي 6 لقاك :
 ليقوءاشنالا نم نوهأن وكن ةداعالا ناس انلا لوقعىف عقي ىذلا نافهيلعرسي ا وهوهانعم ليقوزي زعب هايف هاذاف ىرخأهيف

 | مئاقلعمئافطناونوكينأن .مهياعنوهأن وكيف ةدحاو ةحيصب نوموقيمهنال كلذو قاما ىلع نوه أوه
 ١ لبق 1 : 0 ىلإ ا ل
 [زب رعلا) هكلمىفىأ ( وهو ضرالاو تاومسلا ف ) وهالاهلاال ىذلاوهليقو ئشإ نكس يل سابع ناوج ودنا

 | نارا كلذ كلاخابت عل ني ىأ(الثم ل برض )لجو زعماوق جهقلخ ىفعآ (مكتحلا || دات ضال ور
 00 رم كبحاص ناكمنوكبنأز وجي وكناكم نوكينأزوجبا ذكن اكم نمهنوعدهلوقو ردصملابال لعفلاب
 ىأ(قاحلاؤ دبب ىذلاوهو) ةيدوبعلاب نور قموأ هيلع نوعنتجال مهيفهلاعف أ دوجول نوداقنم (ن ,وتناق ا لكضرالاوتا اومسلا ف نمهلو)
 ترخأوةداعالامتركسأ لفعاشنالا نم لوس دنع ةداعالانال؟دنع(هيلع) رسيأ(نوهأ) ثعبلا ىأ( وهو) ثعبلل(هديعيمث) مهمشني

 جاجزلاو ةديبعوبألاقو صاصتخالل ىنعمالفانهامأو كانه صاصتخالا دصقل نيه ىلعوههلوق فتم دوو هيلعنوهأأوهو هلوق ىفةلصلا

 اهنكلو ةميظعاهسفن ىفةداعالاو اريبك ىأربك أهندااولاق أك اريسي هللا ىلع كلذ ناكو لجوزعهنلاهب فصو يف نيطا ىنعب نوهالاامعربغو

 ليمك:ىلااغضم مكافلع مئاغطن مهنوك نم لهساة دحاو ةحيصب مهمايق نالءاشنالا نم ىنلخلا ىلعن وهأوهوأ ءاشنالا ىلا سايقلابت نوه

 : ىلع ضرالاو تاومسلا ف فصوو هب فرع دقوهريغل سيل ىذلا ىلعالا ف صولا ىأ (ضرالاوتا اومسا| ىف ىلعالا ل ثاا هلو) مهقاخ

 ىأ ( زيزعلاوهو) هلوفهيلعلدب وتارودقملا نمامءريغوةداعاوءاشنا نم عش نعزجكيال ىذلارداقلاهناوهو لئالدلا ةنسلأو قئالخلا

 هيقةلثك دل ىلعالا لثملاامهنع هللا ىضر سابع نب نعوهماعو هّتمكحاياضق ىلع لعف لكى رحب ىذلا (مكحلا) رودقم لكل رهاقلا

 الثم < برضأ) هلوقهدضعي وةينا دحولاب فصولاوه ىذلا عفرالا فصولا هلو هانعمو هنياالاهلا ال ل وقوه دهاجم نعوربصبلا عيملاوهو

 (جفنأ نم

 طرشالىلوالااذاو نورظني



 وأأراطلا نمةضيبلا ىأ (ىجلا ن.تيملاجرخب هإ) رفاكشلا نم نمؤملاوأ ةفطنلا نم ناسنالاوأ ةضيبلا نمرئاظلا (تيملا نم ىلا جرخي)
 (ضرالا ىحيو) مهريغديد شتاء و داجوركب وبا وورمعوبأو ىاشو عكمام هيف فيفختتاب تيملاو نمؤملا نمرفاكلاوأ ناسنالا نمةقطنلا

 ىفاكلاو ؟روبق نمنوجر جارخالا كلذ لثمو ىأ ف اخو ىلعوةزج نوجرُخت (نوجرحن كلذ كو) اهسب (اهتوم دعب ) تابنلاب
 ىضر سابع نبا ىورهكعو ىلا نمت يملا جاوخا ىلعر داقوه نمةردق ىفناي واستي ةذاعالا اوءادالا| ن أى عملاو نوجر خيتب بصنلا لخم

 نمهلبتك ةالص لكربد تافصلاوةروسرخ او تالثلا ىلا نوسمت نيح هللا ناخب سف ًارق نملاف ملسوهيلعهللا يصىىنلانا امهنعفللا

 قبانسحرشعفرح )1١"8( لكبه ى :رجتاماذاف ضرالا ب ارتوراجشالا قروو راطم فأر طقوءامسلا مؤحنددع تانسحلا

 . الدعتلا هيلعلاقهريق م 3 -
 0 )ا 0 5 ؟| هللا ناحيس نجرلا ىلا ناتبيح نازيملا ف ناةايقث ناسالا ىلع ناةفيفخ ناتلك م سوءهيلعهللا لص

 نادعمسو حعمصإ لآ 0 . 0 . 1 ١ الام.“

 نيحو نوسع نيح هللا | 00 . 0 5
 ىف ىهواهدذع .رمةادغت اذ جرح مل_سو هيلعهنلا ىلص ىننلا نااهنعهللأ ىذر لسو هيل عهللا ىل_ص ىنلا

 9 ا 3 ' تاقدقللاقف منتلاق دعب تجر ذما ذه كساجيىف تازاملاقفراهنا|ىلاعتام دعب عجرفاهدجسسم

 ند خا و ل وهللا ناحبس نهتتزول كناملكبتنزوولرا م ثالث تاسلك عبرأ كدب

 ىسمي نيد اطاق نمو هموإ | لاقف سو هيل عهتلا ىله هللا ل ا ركع اكل صاقوىبأ نبدعس نع (م) هنالكدادموهشر عةزو

 نمو)هتليلىهتافامكردأ أ نوت. فلأن سنك فيكلاقةناسلج نم لئاسا لاف ةنسح فل هون سنان 00

 ( جقلخ نا) هنردقو

 اذامث بارت نم) 6م ابأىأ
 هتيرذو مدآى أ (رشب متنأ

 نوفرصنت (نورشتنت)
 اذاو مكشاعم هيفاهف

: 
 1 نيعب رأهنع طحرإ_بمريغةياور فوةئيطخ فل هنع طحب وةنسح فأهل بتكيف ةهدبست ةثامةثلا عبسي

 ناويحلا نمةفطنلا جرخيىأ (ىحلانمتيملاجرخي وتيملا نم ىلا جرخب) ىلاعتهلوق ب افلأ

 | نم نمؤملا جر ليقوةجاجدلا نمةضيبلاوةضيبلا نمةجاجدلا جرح ليقوةفطنلا نم ناويحلاجرخي و
 كلذكو) اهنمتابنلا جارح اورطملاب ىأ(اهتوم دعب ضرالا ىحب وإ) نمؤملا نمرفاكلا حرخي ورفاكلا
 نادنإنآ نمو) باسحلاو ثعبالروبقلا نمزوجرُخحتض رالا نمتابنلاجارخا لشثم ىأ (نوجرت

 || ضرالا ف نوطسبنت ىأ(نورشتنترشب متأاذا )بارت نم مّدآوهو لصأ قلخ ىأ (بارت نم مسقلخ
 0 اوك 2 )مدآعلض نمءاوح قلخ ل يقو مدآ ىنب نمم<سنج ىأ(اجاوز أكسفن أ نم كل قاخ نا هنايآن مو)

 ةجرلاوةدوملا نيجوزلا نيب لعجىأ (ةجروةدومىك:ب لعجو) نهوفلاتو جاوزالل اواي ىأ(اهيلا
 : 8 7 ىلا بح اعوئاطو فطاعتلابجوب بيسالوةبارقالو ةفرعمةقباسري_غ نم ناجارتي وناداوتبامهف
 1 6 قلخ 5 10 1 7 000 0 1 " 3 8 6

 0 ا . هللاةمظع ىقىا (نوركسفتي موقلتايال كلذ ف نا)ناجوزلالااههنب محار ريغ نمزسالا لا

 200 : 5 ةيمجتلاوةيب رعلاتاغالا ف التتخاىأ (م<تنسا فالتخاو ضرالاو تاومسلا ىقتاخ هنآ نءو) هنردقو
 ماع ماكنول ىتح نيقفتم نيقطنم عمست داكن ال ىحاهنبي فلاخهلاكشاو قطنلا س انج دارأ ل يقواصربغو اعلض ٠.مكدلخ ءاوح 2

 اهداكءابلاو ءداسلاه لع || تم عا ل ا
 لاحزا دل . 0 ىا (متاولاو) 5 الات وصدح !تودهيشيال هتمعذوهقطنب مهنم لكفرعي طئاح ءارو نم ةعاج

 1 1 7 0 : مداوهودحاو لد نمودحاو لجرونب متو ناولالا فالتخا نم كا ذريغور مس ور قشأو ضيب أ ودوسأ

 مسفنأ 1 ندا ل هتياحو هلك شب دحاو لكفرعيلىأف راعتلل تاوصالاولاكشالا ف التخا ف ةمكتحلاو مالسلا هيلع
 - . 5 7702 )|| ناحبسفديعبلا نمسيرقلاو قيدصلا نمودعلاوهريغ نم قحلا بح اص فرغيلو ةريثك لاصم تاطعتلو ٠«مننالا نامل كلذ : 3 : ُ رجا سنج نم” هساجو ل سابتلالاو ل هاجنلا عقولادحاوإب رضتناكحو تاك انتوروصلاوتاوصالا تقفتاواف هتروصو 1! 5-5 5 :

 هه ل لشسدجح
 000 ا و را ا ا ا ا ا تالا ا ار اللا

 محارتلاوداوتلا <: لعج ىأ (ةجروةدو» هدب لعجو )هيلا لاما ذاهيل نكسلاقي رفانتلا نم نيفاتلا نييسنحلا نابامو نوكسأاو

 كرفلاوهللإ نمةجرلاوةدوملا !.ةوزوك<ثالةجرلاو ةباشالةدوملا ل يةودلولا نعةجرلاو عاجلا نع ةبانك ةدوملا نسحلا نعوجاوزلا بدسلإ

 لسانتلادوجوباندلاءاوق نانو عيف (نوركفش موقل تايال كلذ فنأ) ةأرملا جورلاض غب واهجوزةآرملا ضعب ىأن اظشلا نم

 امهريغو ضايبلاوداو لاك (؟فاولأو )هلاك شاو قطنلا سانجاوأ تاغالا ىأ ( م تنس فالتخاو ضرالاو تاومسلا اخ هنإنآن موإ)

 بأ نماودلو ثيح ةنيةنآ كلذ ف و اصملاتلطعتل او سابتلالاو لهاجتلا قول تقفتاو تلك اشتوافالاوف ,راعتلا ع وكلذ ف التخالو

 نونوافتمهلل االااهماعيال ىتلا ةرثكلا ىلءمهو داو

 ماج اف مثهرب دقتو ةأجافمال
 نب رشتنمارشب ؟نوكت قو



 1 يب اس دعس 0 00 0

 . واوب فحمل ف (اؤعفش) بتكردتلا نود نم مهودبع نبذل نم( مجاكرسش نم مط نك, مد) نوكرشملا(نومرجلا) منين نمر شو
 فرحلاةروص ىلعةزمهللانايناءايلا لبق فلالابىأولاتبتك كلذك» 0( ه«) ليئارساىناؤمعبتك اك فلالا لبق

 :١ يحج ب 7بيبيجككبكبلبلبلابلمنلا-ل-لت-تلل-ا-ا-ل-ت-- للا 4 . 8 0

 || (هديعب مثقلحلا ًادبيهللا) ىلعتهلوق جه (نؤزهتسياهبا اوناكوهللاتايآبإلا وب ذك ن أ ىلع تايسلا كلن رت
 موقت موب و) مطامتاب مهي زجيفىأ (نوعج ربميلام) ءايحأ توملادعب مهدرعي مءادتب مهقلخ ىأ 0

 ليقو مهجججحو مهمالك طقنب ليقو ريخ لكن منوسأيب مهنا انعم لبق (نومرج ا سن ةعاسلا 1 ل ا 1

 ا اكو) مطنومقشيو أ (اؤيفن) اهوديعوا_مانسأ ندي( ردم مل نك د)توحنتفب | مدع دوز يسب
 ْش (نوف رف ذئمويةعاسلا موقن موب و) مهنمأربتنواهنم نؤربتب نيئربتم نيد حاج ىأ نب رفاك مهءاكر مشب 8 0

 || الفراتلا ىلا 1 جوجل لال اره تامل ادمب نوقرغت لبةورانلا لهأ ىمةنج الع زيخىأ 0 10 |
 ٠ ةضورلا ليفوةنج ىف ىأ (ةضو رفمهفتاحلاصلا اولمعواونمآنيذلااماف) ىلاعتهلوةوهفادب !نوعمتج 0

 ]| ةرباو نورسي ونومعنت,ليقونومركيسابعنء لاق (نورب<) ةراضنلاةباغفوهىذلاناتسبلا 2 يل

 نماتوص 00 اا تبعات 03013 عاملاوع وربع مسف ليقدرورزلا تاحلاصلا اولمعو | هنآ
 اذالإةومهحيبستو مهئالص تاومس عبس لهأ ىلع عطق عامملا فذخا اذاق ليفارسا ا ا 1

 ' الف عامسلا ف ذأ

 ,نماهلصأت رجش من لاقف عامس نمةنجلا لهال ل هلجر رب رهابأ لأسوهندروالاةرجشةنجلا فقس أ سس. ع 8
 [|بهذ

 دحأ عمسي  فانعباهنعب بواجيفاحير تلا ثمييتوقايلاو دج يزاوؤلؤللاهرامثوةضف نماهتامغأو || .ييد»» رم و
 باذعلا ف كئلواف) ةمايقلا موب ثعبلا ىأ (ةرخآلاءاقلوانناب بوب ذكواورفكن يذلاامأو) هنم نسحأ أ : نورسي (نورع)

 للبت ارورسهرساذا هربح

 مثهرثأه يفر هظوههجو
 رمل للا
 نإالقرزالا نعفانلاةرهلاةالسىهوةريهلا فنولخدنىأ(نورهطت نيحو) رصعلاةالصونيايشع أ نوب سو راد
 | اهتيقاومو سلا تاواصلا تعج لاو نيننيالا نيتاحأ ر قو معن لاق نآرقلا ف سحللا تاواصلا دجت له سابع وه 1

 عيج فرصي نأ ردقيالناسنالاواهمودألاسمعالإ ضف أن ال عيبستلابت اقوالاهذهصخاساهنا ملعاو [ نبذل ار) ةنجلا ف عامسلا

 انناناب اوبذكو اورفك

 ثعبلاىأ (ةرخالاءاقلو
 ٍْ باذعلا ىف كئاواف)
 ظ |1101 اكان تسللاع قر راهلاوليللا نم ةعاس ةرمشع عبس للا عبس اهناكفاهتاقوأىف سما نوميقم (نو رضحم
 | ةدابعلاو حيستلا ىفهناقوأ عب حفرص دقن كبف رقامنع عوف ماتو مونلارادقم ىهوراهلاو ففختالو هنع نوبيغيال

 [إ| هدمحبو هنلاناصسلاق نملاق |سوهيلعهللا ىلصهنلالوسر نأتي ره ىأ نع ( حيستلا لضف لصف نيجراخت مهاموهلوقكمهنع
 ؛ 00 ا ل لل نار ساس ولا ف مم ديعولاو دعولا رك ذاملاهنم

 ل .: . 621 لابو ذي

 || تانوسرلالف ةررهدانع (ق) عصا يفلةوىدنلا هجرخأ بسالة[ نيبو رب ودعوا
 ' املتاقوالاهذهىف ريحا هيلعءانثلاوءوسلا ن ءهللإهب رنتوهىذلاهرهاظ 0 اب( وامب) لاقف

 1 ىلع بصنوهوةبالاهذهالتو منلاقف نآرقلا ف سما تاواصاا دحت له سابع نبالليقفةالصلار او :رهاظا|هلل|ةمعذ نم اهيفد دحتبإ

 تاومسلا دجلاهلو) رحفل اةالص(ن ؛هبصت نيحو)ءاشعلاو برغملاةالص (نوسع نيح) ةنناواصو أ هب قيلب الام هوهزن ىنعمل اور دصملا

 !ةالص(ايشعو) دجلا نملاحتاومسلا فوهودمحن ن ضرالاو تاومسلا لهأ نم مهلك زيمملا لعن |هانعمو ضارتعا(ضرالاو

 7!لوفلاوةريهظلا تقو فلخدىًرهظأر هظلاةالص (نورهظن نحو ) نوسع نيح هلوقب لصتمايشع لوقو نوسم نإح ىلع فوطعموهو
 2ن هه نزاخلا :رمانت دياب ىدقلاكسنلا ضعب فوىدذمزتلا :رمعطلا ةحسن :رم طقاسم ون لكففهل وق» ةكمي تض رفيوس# !تاولصلان ا

 1 قنواخدنىأ(ن ودع لح ةقاواسءانعشو هنا اوصسق ىمي (ةّنلا ن اصبسف) ىلاعند اوقف (نورضح

 قدجلاهلو) حبصلا الص ىحو حابصلا فن واخدن ىأ(نوصبصن نيحو)ءاشملاو برغم ةالص ىهوءاسملا

 هللاولصو ىأ (ايشعو) هل نواصي و ضرالاوتاومسلا له هدمح سايعنء!لاق (ضرالاو تاومسلا

 .[|| بلاغفف ةدابعلاهنع هللا فففن كللذريغو بورشمو لوك أم نهتيعيام ىلا جاتحدنال عيسنلالا هنأقوا

 ١ 7 رحفلا ىتمكردبعلا ىلداذافهرخآ اوليللالوأ قوهرخآو هطسوو راهنلا لو فاهمه ىمأو تاقوالا

 ا تاواصلاناسنالا ىلصاذافر جفلا ىتعكر عمة عكر ةرسشع عبس ىهو تاعكرلا اب كل ذكو نين ' مود

 . ىله



 نم دعو نوبلغيس مهبلغدعإ نم مهرءاوق نالدك و مردصم(ةنلا دعو) هئايلوأ ىلع فطاعلا (ميحرلا)هئادعأ ىلع بلاغا( زيزعلاوهو
 كلذ(نوماعيال سانلارثك أنكلو) سراف ىلءمورلارصنب (ةتغرشنا بطال ا دعوبيتولا سا ع ةنيشإ

 هلوقوايندلا ليصحت نعزواجتبال ىذلا لعلادوجو نيب ولهجلاوه ىذلا لعلا م دع ناب قرفالهن نابب هيفو نوماعيال نملدب (نوماعي)

 اهنم دوزتي ةرخالا ىلازاجماهنااهنطاب واهفراخزب ممل نملاهجلاهفرعياماهرهاظف انطإب وارهاظاين دلل ن اديني (ايندلا ةويحلا نمارهاظإ)
 مه (نولفاغم ءترنالانعاعز] اهرهاوظ "جنتل دحاوازهاطالا نرتاررال يتايح رهاظلاريكنتو ةحلاصلا لامتالابو ةءاطلاباهبلا

 ن 0-5 ًاىاوركفتي مدأ) اهرقموةرخالا ع نعةلفغلا ن دعم مهنأ نايب هيفو ىلوالا مهربخ لإ اوهربخ نولفاغو أ دتبم ةيناثلا
 لاحلرب وصن ةدايز هنكلوبواقلا ىفالان وك الر كفتلاوركفلا نمةغرافلامهب واق فى أمه_فنأ !فركفتلا اوتو اليقدناك اذرظ

 مهسفنأ أ ىفناوركفتيملوأ اذه ىلعهانعموهركف هيفلاج او يمالا ىف 'ركفتوحر كشنللة د نوك,نأو كبلق ىفهدقتعا ةوقك نر كفلا
 ةمكحلاب ار ع خ نمانطايوأر هاظهشااهعدوأاماو رب دتيفاها دعاملاوحاب مهماطاوحاب لع ًامهو تاقواخنا نماهريغ نممهملابر 590 ىهرىتلا '

 كلذ دنع اوملعي ىتح اهلثمةءاسالا ىلعوانا | ناسحالا ىلع هيف ىزاجنت قو ىلاءاهتنالا نماهط ديال هناولامهالا نودربب دنلا ىلعةلادلا
 هللاقلام)ت قولا كلذىلاءاهتالا  (غمهبإ) نما دبالهناوريبدتلا فةمكحلا ىلعراجاهرم أ كلذك قئالملارئاسنا

 00-0 0 هللادعو ىأ (هللادسو) ىلاءتهلوق و نينمؤملابىأ (ميحرلا)بااغلا (زيزعلاوهو) ءاشي نمرصن»ي
 00 ياعتلا 0-0 هدعو فلخالهنلا نا ىأ (نو عيال سانلارغك أ نكلوهدغوهنلافاخنال) سراف ىلع مورلاروهظب ادعو
 : 3 0 7 نوسرغي ىتمو نورججبو نوبسكي فيك, مهشاعم ىمأ عي (مدس سا طاطا ىلاعتلاقم“
 37 7 |١ وهو ئطخال هنزورك ذيفءرفظف رطب مهردلار قتيل مهاد نان سالف نودسخ نو
 اوماعيفهانعمليقرلوقلا اهنطإب نوماعي الواهب عالمواهذالموهواهرهاظ نوماعيامنااهتةيقحاين دل! نوماعيال ليقو ىل_كي نسال

 هيلعاليلد مالكلا ىف نال أ ىف 00 :رخآلا نعمهو) اهءانف نوماعيالورهاظلااهدوجو نوماعيليقواهبءاّتمو اهراضموهو

 (ىمسم لجأو قحلاالا) اومسلاهللا قاخام مهسفن أ اوركفتي لوأ) لجوزعُل اوقاهبن و.هاعيالو اهبف نو ركفس الاهيع نولفات

 ائبعو الطاب اهقلخام ىأ || تينفهيلا تهتتااذا مولعمت قول ىأ (ىمسملجأو) قحلاةماقال ىنعي (ق1لابالاامهنيبامو ٌضرالاو
 قيشلالو ةغلإ ةمكحرب-غب اهفاورفاسي ىأ (ضرالا اوريسي وأ نورفاكسل مم. رءاقلب سانلا نماريثك ناو ةمايقلا موب وهو

 ةنورقم اهقلخامن ا ةدلاخ || دشأ اوناك ) اوريتعيف مهلبقمالاعراصمولا او رظني ىأ (مهلبق نمؤبتلاة كاع ناك ا

 ةمكتحلابةبو>صمقحلاب أ (اهورمعا مرثك 1) ةيلاملاممالا ىنعي(اهورمعو) ةعارزللاهوبلقواهوث وح ىن 1( ّضرالا اوراتأو وق مونم

 ىمسم لجأربدقتب و || صقنب ىأ (مهماظيلنلا ناك 0 هللا مهكلهافاونمؤي لف ىأ (تانييلابمهاسر مهنا ةكم لهأ ىنعي
 لمعلا اؤاسأ ىأ (اؤاسأ نيذلاةبقاعناك مث) .هةوقح سخي ىأ (نوماظيموسفنأ اوناكن كلو) مهقوقح

 ةبقاعنا ةبآلا ىنعمو منهل مساءوسلا ليقورانلا ىهو مهءوسنىتلاةللا ىنعي (ىأوسلا) اوقحتساف
 ص تقوو ةعاسلا ابق وهو

 باقعلاوباوثلاو باسملا| مهتلج نا نيثيسملاةبقاع ناك مث ةبآلا ىنعم ليقواوب ذكمهمالىأ (اوبذكنأ) رانلاءوسلا اولمع نيذلا

 ءاقلب سانلا نماريثكناو) اًثيعهيلا نيعجار ريغ مهكرت ىمسفيك نوعجرئالانيلا ناراثبع8 انقلخاهأ مبسف اهلوقىلاىرئالأ
 ناك فيك اورظنيف ضرالا فاو ريس وأ) مهمرعاقلب نورفاكل ىأ جاجزلا لاقو نود اجل (نورفاكلا) ءازهلاو ثعملاب (مه«ر

 لاقف مهاطتغفو هيلا مالا نم مهر ودرع طع را اىلإ مه مزطظنودنابلا ل ريل ردم (مهلبقن ءمنيذلاةيقاع

 ىقةيردصمامبو فودحمر دصمةفص (رثك 1 نو ىمدملاىأ م اهولوحو (ضرالا اوراثأ ادوقويتمديلل اوناك )

 هللاناك اف) اوكتاهافاونمؤي لف ىأ ف دحلا قم اهيلعفقتو (تانيبلابمهلسر مهتءاجو) ةكملهأةرامس نمىأ (اهو رممام)

 6 رق 1 جو ااماوا تس هس اونا نار را ا ملام فلابد (مهملظيا

 رهطما عضو هنألا وسلا مهنقاع تناك م رام.دلإب نال اوب وعون نلاواهعفر نم دع بصنو را ىلعةبقاعبصن نمدنع ناكمسا

 اوبدكنال (اوبذكنأ) نبر فاك ات دعأ ىتلارانلا ىهوةرخآلا ف تابوقعلا ًاوسأ ىهىتلاةب وقعلاىأر رمضلاعضومازاسأن يذلاوهو

 اورفك ااسأ ىنعمن ىلع ديوهو نإ أ



 : لوعفملاىلا ردسصلا فيض دقو ناردصم بلغلاو بلغلاف ماللا ن وكسب “ىرقو مهايا سراف ةبلغىأ (مهلغدعب نم) مورلاىأ (مهو)

 ١  ىرصب و تاعرذأ نيب مورلاو س راف تبارتحا ليق ةرشعلا ىلا ثالثا نبا اموهودب ( نينس عضب ىفإ) قلعتل هياع_فقوالوسراف(نوبلغيس)

 سوح سراف نال نينمؤل او |سوهيلعهتلا لصةننالوسر ىلع ق.دفةكمربخلا غلبفزيورب !ىرسسك ذئموبسرافب كلملاو مورلا راف تبلغف

 ْش انناوخارهظ دقو نويمأسرافو نحنو باتك لهأ ىراسنلاو منأ اولقراونم_ثو نوكرشملا حرفو باتك لهأ مولا مى باتكال

 يلع نحن نرهظنلو مكناوخا ىلع
 تبذك فلخ نب ىنأ هل

 ءاجوهتثرو نم .رطخلالامذخ ًاوايب ار كيوت أر مق ةيموراهومسوةنب دم قارعلاب اونب و نأ ادلب مطويخ مورل : 0

 ٍ ةبلغببس ناكوهب قدصت ملسو هيلعهتلا ىلص ىنلا لاقف رامقلا مرح ن أن بق كلذو )سو هيلعهللا ىلص ىناهب ا 1

 || قلل ىتح مسهتئادم ب رخو مهؤطي لزب ل موزلا بلاغا ل نامره_ثناهريغو ةمركعلاقام ىلع سرافمورلا أ ا لسا لوس رك
 تقابف ىرسكر رس ىلع سلاج قاكت ير دقل هباصاللاةب رش, موب تاذ سلاجناحرفءوخأا يف حالا | .دب لا لع لاق : ا

 || كاللااهمأهيلا بتكف ناح .رف كيخأس اربىلا ثعبافىاتك كاتأ اذان امر هش ىلا بتكف ىرسك هتلك 0 ند دنينأ ا د

 لجصف هنعافلخ سراف لاجر ىف ناهيلا تكف لعفتالفودعلا فةلوصو ةباكنلهل نا ناحرف لثم دجت لكنا 0

 نامرهش مكنع تازعدقىنا سراف ل هأرىلا اديب ثعب و هب لو ىرسدك بضغف هعجارفهسأرب ىلا ا

 | ناحرف ىواذالاقو نامرهشلتقباهف» لمأو ةريغص ةفيمح دير إلا عم ثعب ناحزف يلع تلمعتساو ا

 مورلا ترهظو /سو هيلع هللا ا! لاق قاماف ىرسكب اتكهيلع ضر عنامرهش ىلا دبر بلا لصواماف ةفيحصلاهطعاذهوخهلداقت او كلملا 0

 وأ ة يدي دحلا مون سراف ىلع

 ١  2ك1 |ناحرفدرف دحاو باتكبىلتق دير تتن أو ىرم_ك كيف تءجار اذه لكلاقو هن مءفئادك ثالثهاطعأو لاقف قف ١ !
 : هي رد 6 0 5 9 50

  1 0فدصاا!اهغلبنالو دربلااهلمت ال ةجاح كيلا ىلن ادعب ام أ مورلا المر عيق ىلا بتكف نامرهش هيخأ ىلا و :
  50011111نويعلا عضي لعجو تور فل |ةثامسج فردبق ليقافايسراف نيسجن ىف كاقل !ىتحايمور نيس ىف ىنقلاف || - ابن مدا 5 0 1 1 30 1 ١-5 3 5

 نمنارقلاناوهنومن

 || ىسأمهسم بلع 00 الا درك خأ أوان كدالب برخ ىذلا 2 0

 || سسلا نا بحاص ىلا مه دحر اشو اتبصأ دف لاقف كعم لاقت نحنواعيجج هان ءلخ دقو هيلع ىلاف ىلتقب ىحأ 2ك 71

 1 م-هوبلغو كلذ :عسراف ىلع مورلا تليدافامهءزيكس اعم ناجرتلا التمقفاشفامهزوا+اذاف نينثا نيب ا

 [| نمهعم ناكنمو 0 ١ 1( الو راع هنا سمنلا وسر لا ربللا» ءاجو ىرسك تامو معواتقو (] نى . وقعلا : 5

 || ليقو سرافىلا مأشلا ضر برق ىنعيضرالا ىدأ ىف مورل' تبلغللا لجوز ءهلوق كلذف كلذب نيماسللا قل 0
 || سرافلمورلاىأ (نوبلغيس) مطسرافىأ (مهبلغدعب نم همهوأ ةرب زجلا ليقو ندرالا ليقوتاعرذ أىه 31 2 :

 | نمولبق نم سمالاهلا) ةرشعلا نودام ليقو سنا ىلا ليق وعبسلاىل ةثالثاا نيبام عضبلا (نينسعضب ف) ' 0 ا

 | ذئمويو) هردقوهئاضقو ىلاعت هللا سمأب وهف بلغ نخاه دعب نمو سراف ىلع مورلاةلودلبق نم ىأ (دعب 4 ةصقلا 2
 || مهروهظب نونمؤل او ل سو هيلع هللا لص ىنلا حرف ليقوس راف ىلع مورلل ىأ(ةلارصنب نونمؤملا حرفي 7 ف الإ

 |رضتلاءدبب ىأ (ءاشي نمرصني) ك ارشا|لهأ ىلع اد كلا لهأروهظباوحرفوردب موب ناكر شملا ىلع 0

 نيبلاغمهنوك لبق نم ليقدناك نوبلغينيحواو ءاغنيحوأ يم لكدعب

 ا ندا يمأبالا م اون [نيبلاغوالوأ نيب واغم مهن وكن أ ىنعي نيبلاغ مهنوكت قووهو نيب واخ .مهنوكد عب نمو نيب ولغم مهنوك تقووهو

 ) از ةنبنونمؤملا حرشي) وتبلغ ممثلا دعوام لك سراف ىلع مورلا بلغت موبرو (دئموبو) سانلا نيباطوادن م اءالا كانو هئاضقو

 ةكرشلا هباد ريخ أ اهف نيئمؤملا قدص را وخاوحمتا سئ لبق وةكمر افك ن م مهب تمش نم ظيغوهل باك ال ل هل نم هبيلغتو

 : ءاشي نمرصني) نينمؤملا ىلعالهللا ىلع مقويف ح رفيب لصتن ءابلاو مورلاةبلغ نم

 . ات يس ا ص ا سس ع سس م ههه ع عع عع ع يع هع صح ب حصسمسم 8 + ن١ 1 سو مو ومع ع سصمس حس ع مسمل ا

 || تطبروردب مون ناكل يقو مهتبحانم نم نينس عبس سأر ىلع كلذوةيدي دا موب سراف ىلع مورلا ترهظد

 لاقف نينس عضب دعب سراف ىلع مورلا نرهظيل هللا وركب وب اسلاقفتازنف )56( 

 اهأرقاساف ناحرفىلا ةفيح-صلاديربلا مف دف ناحر فها هيلع ساج أ و كلا ارب رس نعلزنو ةعاطواءمس

 أ ايقتلاامافايسراف نوسج الاهعم سيلهنااو ريخاف هنويعداتأ أىتح هبرككن أدري نأ ةفاخ قرطلا ىف هيدي نإب

 ٍ '(اقامرهش لاقفامهدب م جرتي ناجرتب ايعدو نيكس دحاو لك ا حايك رح

 رمصنإإ



 ماهج ىف سيلأ) هوعمس نيحهبي كن ىفاومتعلتي ىأ (هءاجامل) باثكلاو مالسلاهيلعدمم ةوبنب (قحلابب ذكوأ لاكي رشه لعجنإب
 اذهل ئماو رتفادقواهيف نووثبالأ ىنعياراجياراص ىننلا ىلع تلخدأ اذاراكنالا مه نال هج ممتاوثلربرقتاذه )نب را

 0 3 0 7 _ ارم اهذه لئثماؤ رتجا نيح نر فاكلل ى وثم ماهج ىف نا مهدنع مصررلأ وأمي ذكشلا [دهزتم قلل كما ل ذكتلا

 وانتيالوعفماهديقيموةدهاجلا (5ما/) قلطأ (اودهاج نيذلاو) ىتائلاةءارقدي ؤيمهتوبنلةلباقم فىوثملا

 نبيدلا ءادعأو ناطيشلاو ءانعم (نيرفاكلا وثم هج ف سيل أ.ءاجال) نآرقلاو لسو هيلعهتلا ىله دمحم ىأ (قحلاببّدكوأ)
 انلج أن موانقح ىف (انيف) ةيرعلل اودهاج ءانعم(انيفاودهاج نيذلاو) لجوزعةلوق عَ هج فىوأ مب ذكللارفاكلا اذهامأ
 مهنيدهلل) اصلاخانهجواو يرطلاةبابعإل مهنتفوبل ليقو ىدع يحك زنل ليفو هيلعاولناقام ىلع مهنبدثنل (انلبس مهني دهنلإ اننيدرصصنل
 ىأو رمعوب البس (انلبس لخا٠ با عاماورظلاة سانا اذاة”يمع نب نايفسلاق ىلاعت هللااضر ىلا لصون ىتلا هو ةمقّسملا

 ليدسلاةيادجب يندم || "كلو تاعاطلاكعزيسملاة ذهاب! ليقرانا سمين دهتلانيقاو دعا نانا دلو حنات
 قارادلا نعواقيفوتوريحلا نبلهسلاقو هبلمعلاو لعلا لبس مهني دهنا اعلا بلاط ىفاو دهاج ني ذلاو ضايع نب ليضفلالاقو ىوطا
 1 ادهن ذلاو 0 فا اودهاج نيذلاو سابع نيا لاقو ةنجلا لبس مهني دهنلةنسلاةماقابانيفاو دهاج نيذلاو هللا دبع

 دقفاوماعيرلام ىلا مهني دهن ةرخالا فمهابقع ىف ةرفغملاو ,هايند ىف ةنوعملاود :رضبلا ع ] (نينسحما مالنا نا د١ انب اوبس مهني دهنا

 قفوعاعلمج نمليق 0 ا ا لع ةفاوةنجلايباونو
 ىذلانا ليقو ل ءيالام افرح نوثالثوةعب رو ةئامسجو فال ةثالثوةلك ةرشعع.توةثامعاموةنآنوتسو

 لمعنالابجانلهج نمىرن ! محلا وكرانمحو
 لعن اهفانريصقتلوهامما نيب ناكه نانو رتعلا» 00 ذام ىلعةيآلا هدهل وزن ببس( ض رالاىفدأ ىف مو رلا تابغملا) لجوزعهل وقوه

 اودهاج نيذلاو ليضف نعو نوماسملاو نييمأاسوجاوناكسراف نال مورلا سراف بلغت نأ نو دوب نوكرشملا ناكو لاتق مورلاوسراف

 نقار _ ىهمو ىرصب و تاعرذإايقتلا, نيج ىديالعر عيلعم اواشيجوالاجررديق ثعب و نامرهشدل لبس مهني ديالا بلط ىف | كيال وهيلع لمعتساودرلا ىلا شيج ىرسكتعبف باتك :لحأ,ينوكا رف ىلع مورا ةيلغ نونو:
 هاا مرافكهبح رفد سولع ىف كج نيملسلا كلذ غلبف مورلا سراف تبلغف مجتلاو برعلا صر أ ىلا مآشلا
 نمو قلل ليس ندم نمانتاوخا رهظدقو نويمأس رافو نويمأ نحنو باتك لهأىراسنلاوباتتك لحأ منا نيماللاو لو

 افا 1 دج رفع تايآلا هذه هللا لزن أف كيلع نر وظنلانومتلتاقن امكناف مورلا نم مكن اوخا ىلع سراف لهأ

 ىلا لوصولا ىلا هني دهنا 0يرخ أس راف ىلع مورلا نرهظيل ةللاوفاو>رفتالف كت اوخاروهظب متحر ف لاقفةكمر افكىلا قيدصلا
 نبا نعو ناوضرلا لحم لاقفهلباّودعابب ذك أتنألاقفتب ذكلاقف ىحلا فاخ نب ىنأهيلا ماقف لسوهيلعفتلا ىلص دجتانيبن
 يلب ار اخ ىنمصنالق رشع ىلع كنهارأ ىأةنهارملاوراهقلاةلمهملاءاحلاب ةيحانملاو هيلع كبحان الج انسي لعجا

 0 1 اوامجو اواعقف تمرغسزاف ىلع مورلا ترهل اذادتمرغ مورلا لع سرا ترهطا لكاس

 ةيوتلا ىف اودهاحدسنجلا هللا ىلص ىبنلا لاقف راهقلام رحب لبق كلذب» .ريخأو ملسو هياعهثلا لص ىننلاىلا رع وب اءاف ننس ثالث ل جالا
 دال للم ركبوأج را ورطخا فهدا رف مستلا ىلا ةنالثلا نيام عضبلاا فات ررك ذا ذكعام لسوهياع
 0 ةثام وصولق انابيلا دا 300 ] ورطخلا ف كدياز أل اعتفاللاقف تمدن كلءللاقفايب أ قلف

 ةاياتلا ليس يلع صول | فالقو همزلومالاتكم نمركب وبا جرن نافل نيو ىتسالظ تلف اف يا ل
 اودهاسو ذنب سنالاوانمم || رخن أ فاخ نب ىبأدارأ ماف ركىف أنبهللا دبعهنب |هلفكفاليفك انماضل مقافةكم نم ج رح نأ ف اخأ
 مهنيدهناناضرلارحتابلطف ىلا جرن من داي اال ىنيطعت ىتح كعدأال هللاو لاقو همزاف ركب ى بأ نب هللا دبع مان أد حألا

 ناو)لانيلالوصولا لبس ||“ زراب نيح سو هيلعفتلا لص ىنلا هح رج ىتلاهتحارج نماهبتاموةكم ىلا فاخ نب ىبأ عجر لاق دحأ

 ةروس» ىقتعلا فةرفغملاو ب اوثلاب واين دلا ىف ةنوعملاو ةرصنلاب (نينسحنا عل هللا ( كلن -(نناغ)- 00)

 سرافتملغىأ (مورلاتبلغلا) 0 (ميحرلا نجرلاهللا مسي ) نينس عضب ىففالتخالاو (ةيآنوسجو عستوأ ن وتس ىهو ةيكم مورلا

 ىو مهنمبرعلا ض راقد |ىناوبلغ ىنعملا ومهض .رآبرعلادنعةدوهعملا ضرالا نال برعلا ض رأت رقأ ىف ىأ (ض رالافدأف) مورلا

 مهّردع ىلا مهضرأىندأى ىأ هيلا فاصملا بانم ماللاةبانا ىلع مهضرأ دارأوأ ماشلا فارطأ



 ملا ناكسف نيعمربغموبمءاشي نم نالءاشي نم مضومريمضلا عضوف ءاشي نا ىأ(هلر دقي وهدابع نمءاشي نأ قزرلا طسب هللا)

 ١ الاهنامبا بال نم ىدابع نمنا ثي دما فوه دسفي امودابعلا ام لع (ميلعئش لكب هللانا) هقيضاذا ىنعمب هرتقو قزرلار دق عم

 هبايحافءامءامسلا نملزن نه «منلأس نآلو) كلذهدسفال هتينغأولو رقفلاالا هنأسجا لصبال نم ىدابع نم ناو كلذم دسفال هنرقفأواو ىنغلا

 مهباورقأاموحنب رقأ نممهن أى لعوأ ضرالاءايحالءاملاهلازنا ىلع (هللدجلا لق) كلذبن ورقم مهى' ( للا ع ناوقيلاهتومدعب ضرالا

  لوقعلا ع نممويفامين ورب ديال( نولقتعيال مهرثك الب ) نيكرسنملارارقاك الطاعارارقا نكي ملوهنعءاكرم هلا ىننوهللادديحوت ىف كلذ عفن

  ةعرسل ىهامو ىأ (بعلووه الا: دل:ةايحلاهذهامو) هنلدجلاكلوقب دي رام نول ةعبالو أت الالدلا نم ممهيلع ميقنو تايآلا نم مهي رئاهف

 ” هدنع نزال ىهواهرغصيال فيكواه صالريخمتوايندلابءاردز|هيفو نوقرفتب مةعاس نايبصلا بعل, اك الااهنع مهتومواهلهأ نعاطاوز

 ُُظ سيل ىأةايحلا ىأ(ناويملا ىل5 :رخآلارادلاناو) ىضقني مث ةعاسهيهليف ناسنالا (885) هبذذلتياموهللاوةطوعب حانج

 م ادة

 ا
 دايع نمءاشي نملق زرلا ظسب هللا) ضرالاو تاومسلا قاخهن أمهرارق اعمهنلاةدابع نعنوفرصن اهتاذ ىفاهناكفاهبف تومال

 ظ ىلع قزرلاب لضفنملاوه ىلاعتةتلاو قزرلاب قاملاءاقب وهئاقبب قلما لاكنالقزرلارك ذقافطارك ذاملا| ” 2
 دل 24 ةهاعدح

 هللانا) ءاشاذ|هيلع قيضي ىأ(هل اردقتب مروا ةبالاو لوطا ناس ال ا ءل شبل لف ىلا 0 "ا 7 و
 || (ميلع ْئث لكن

 ا اهني نم ضرالا هبايحافءامءامسلا نملزن نم مهنلأس نألو) قازرالاريداقمو تاجاحلارب داقمإءيىأ 4 3 7

 || ىأ (هللدجلالق) ىلاعت هللا نم قزرلاف سسملادج وم ببسلا دج ومو قزرلا ب بسر كن ذ(هّللا نلوقيلاهتوم نالعفءانب التاب ىل

 د مط ىتلاخ هنأب مويلع خل | موزلو مهرارقا ىلع هللد+ا لق ليقو ىل اعت هنلاوهءايشالاهذط لعافلا نا ىلع 7 اطضالاوةكرلا '
 2 0 اا

 : || هذهامو) ىلاعت لوقو ءايشالاهذه قا هناي مهرارقا عمديحوتلا نوركسني مهنا ىأ (نواقعيال. 31 | تودبملاو كوع ةايحلاو

 بعللاو همهيالاموهينعيالا.«لاغتشالاوهليقواين دلا تاذلب عاتق سالاوهوهألا (ٌبيعاووطالااين دلاةامحلا

 مهنومواهيف وبقت راهاهأ نعايندلالا هزةعرسناةبآلا ىنعمو اهمءاردزاواين دللريغصتاذهىفو ثيعلا وه ةيلاستك دا ولا
 وعل جا وع

 ةرخآلارادلان او) نوف ريصني مةعاس نايبصلا بعلب اك اهنع نق ابا

 | يعرف ُُة قابلا ىلعىفافلا اورث امة وخآلاءاقب وايندلاءانف (نوماعياوناكول) اهبفتومال ريدقتلانال ناويحلا ىلع

 ا قرغلا اوفاخو كلفلا فا وبكر اذافدانعلاو كرششلا نمهباوفصوام ىلع مهدانعم (كلفلافاوبكراذاف) ةقيقح (نوماه؛اوناكول)

 | مهاذاربلاىلا مهااماف) ءاعدلاب ىلاعت هللا ىلا اًوِطومانصالا اوكرن ىأ (نيشنيدعما اي وهالااوراتخاا نب رادلا

 | اولجر حبلا اوبكراذا ةيلهاجلا لهأ ناك ليقودانعلاو ك ارمشلا نمهيلعاوناك امىلااو داعىأ )ن وكرم ٍرشِي || قايلانا ويحلا ىلع افلا
 هللا ةمعناو دحجيل ىأ(مهانبت آ ااورفكيل) برايبراياولاةورحبلا فاه وقلأ جيرلادةشااذافما ذصالا 7-

 ءاذب ىلع هئيحف نوكس

| 
0 

[/ 
1 

 ا نوعتقسيام عنتلاالا كارشالا ىفوطت دئافالءانعم(اوعتقيإو) ديعولاودي دهن ءانعمو هاي اهتاجا ف ل
 هلوق ُج ديعوو ديدهتهيفف مه ىمأة بقاع ىنءي (نوماعيفوسف) ةرخآلا فمط بيصنالو + ةل> اعلا ىف هب اذاف) كلذكس يلو كلذ

 : 1 لها واضعي مهضعب ىسي برعلا ىنعي ا سانا مب وانم 1 اموحاذلعجانا اوريو وأ) لجوزع لصتموه (كلفلا فاويكر

 أ |. ه1 لص دمتي ىأ(نورفكيةنلا ةمعنب و نونمؤي) مانصالاو ناطيشلا ىنعن(لطابلابف ) نوما 10 1 ل

 أ || ءاكرسن ثلا نع هزنمهنافاكي رشه نأ مع رف ىأ(رذك هللا ىلع ىرتفا نمم ملظأن هو)نو رفكمالسالاو سو هيك ازعل ل

 او ةروصى نينئاك (نبدلا نيملفعةنلاوعد) كلفلا فاوبكراذافدانعلاو كرسشلا نمهباوفصوام ىلع مههانعم مه مأ
 . اوداع(ن وك رشيمهاذا)ا اونمأو ( ربلا ىلا .هاجئاماف) رخآ اطاهعم نوعدبالوهنناالا نو رك ذيال ثيح نينمؤملا نم هنن نيدلا صلخت نم

  اوعتت كواور فكي ىل ىأرسكلاباهأر ق نميف (اوعتمتيلو) فاذكو كم الىهليق ةمعنلا نم (مهانبت آ امباورفكيا) كرشلا لاحىلا

 - نينمؤللاةداعفالخ ىلعربغالذذلتلاواهمعتملا نيدصاق ةاجنلاةمعنب نب رفاكمهكرش ىلا دوعلاباونوكيلم عرش ىلا نودوعي ىنعااو

 ش اذه ىلعو عتلاوذ ذاتلا ىلاالةعاطلادايدزا ىلاة-عي رذةاجنلاةمعن نولعجي و ,هاحنأ ذا هللا ةمسعن نوركسشي ,هناف ةقيقحلا ىلع نيصلخلا

 . ءاشنفهلوقكدي د هنلاه جو ىلعماللا نوكب اوعتمتيلو ىلعوةزجو ريثك نب ةءارقب اتبنتم ىمالا مالهإ_عج نمو نوكرسشي ىلع فقوال
 . انا)ةكملهأىأ (اوريلوأ) مهريمدتدنع مهري دنءوس ( نوماعي فوسف)هياعفقرهقفلا لوصأ ىف هقيقحو ر فكس ءاش نمو ن ءؤيلف
 ٠ ىأ(نونؤب لطابلابفأ)ايبسوالتق نوبلتسي 0مل وح نمسانلا طختبو) هلخادنماي(اذمآ )انوصماعونم (امرحإ) .هدلب (انلعج
 (ابذك هندا ىلع ىرتفا نم ملظأ 1نمو) مالسالا اومالسلا هيلع دمحم ىأ(ن ررفكم هللا ةمعتب ) مانصالاو ناطيشلاب



 مناف ةعساو ىضرأناىنعملانال فود حم طرسش باوج هنال نو دبعاف ىفءافلإب ءىجو ىنو دبعافاو دبعاف ىاياف هريدقتوبوقعيءايلإب و
 صاصتخالا ىنعمهعيدقنةدافا عم لوعفملا يدقثهف ذح نع ضوعو طرشلا ف ذح مث اهريغقاهوصاخأف ضرأ ىف ىلةدابعلا اوصلخت

 تولابت نةيناذا اهمال قوذملا عط قئاذلا دج كب وكوهنرارمةدجاو ىأ (توملاةقئاذ سفن لك ) هلوةب رجاهملا عجش مث صالخالاو

 تاحلاصلا اوامواونمآنيذلاو) بوق ء«!نوعجرن ىح نوءجربب باقعل اوباوثلل توملادعب !(نوعجرت انيلام) اهنطو ةقرافماهملعلهس

 (104) مهاعربغ فوك مهني وثنل ىلالعةنجلا نم مهنلزننل (اف رغةنجلا نم مهنةوبنل

 اوفلخحت موق ىف تزن ليقوةنمآ ةعساواهنافةنيدملا ضرأىلا اهنماوج وخاف نا يالاراهظا نم ةك؟ قيض ىف

 كرتب مهر ذعي لوةبآلاهذهىلاعت هللا لزئاف ةشيعملا قيضو ع وما نمار جاهن اى شحن اولاقو ةرجطا نع
 اون رهاف ىداعملا,ضرالا ىناوامعاذاريبج نب ديعسلاةواهيفاودهاخ ىاهيفاورجاهف ىلا ليقود

 فناكن ملك ىلعبح كلذ كو ةءساو ىضرأ نافاوب رداف ىصاعملابمتسمأ ااذاليقوةعس اوىضرأ نافاهنم

 ةعساو ىضرأ نا ىنعمليقوةدايعلا اهيفالً هنت دلب ىلارج اهي نا كلذريغتهنك الو نداعملاب هيف لمعيدلب

 ةرجحطانوهنا 0 6 ىأ (توملاةقئاذ سفن لك ) اوجرخاف عساو كل قزرىأ
 :نيذلاو) ىلاعتهلوق وف <لامعإب ب زجنف (نوعجرت ”انيلا ن) توملا نمافوخ كرشلار ادب اوميقي الف مهياَع
 راهنالااهتخ نمىرخن) ةيلعلا ىهوةفرغ عج ىلالعىأ (افرغةن لا نم مهتئوبناتاحلاصلااوامعواونمأ

 مهتقح ةدشل مهني داوك رتب لو دثاد- ثلا ىلع (اوربص نيذلا) هتعاطب هلل ىأ( نيلماعلارجأ مناهيف نيدلاخ

 نعوتاعاطل ا ىلعو بئاصملاو نكلا ىلعو نيكرس كلا ىذا ىلعو ناطوالاةقرافمو ةرحعطا ىلءاو ربص لدقو

 ةباد نم ناكو) لجوزعهلوق ُه مهرومأ ع يج ىفللا لع نودّمعي ىأ( نواكوتي مهم ر ىلعو) ىصاعملا

 نوكرشملامهاذ د قوةكمب اوناكنبذلا نينمؤملل لاق )_سوهيلعللا لص ىبنا! نأ كلذو. (اهقزرلمحتال
 لزئافانيقس واهمانمعطب نفلامالوراداهمانل سيلو ةنيدملاىلاج جر فيك اولاقفةني دما ىلا اورجاه

 هللا ريطلاو نايا لثمدتلأي شرخ دالواهفمشلاهعماهقزر مقتل اهقزر لم الةباد نم نباكوةللا

 لاقبباطخلا نب رع نكي واق اسم (ميلعلا)كاوقالىأ(عيمسلاوهو) متنكث يح ( ًبااهقزرب
 ودغتربطلاقز رباك فق ازراهلكوت ق> هللا ىلع نولكودن ؟تناوللوقي مسوهيلع للا ىلصةنلا لور تعم
 ةيصاضاعامجراهنلالوأ بهذشاهئاهانعمو ن-سح ثيدحلاقو ىذمرتلاهج را ورتواصأاجخ

 نم مسيل ةنييعن نايفسلاةأيشرخدنالو نوطبلاةئاتماعايشاهراكوأ ىلارا ماراح ورتو نوطبلا

 سيل سانلا اهمألاقهنا ملسو هيلعهللا ىلد ىنلا نعسابع نبا نع ةلغلاوةرأفلاو ناسنالاالا ًايخ هللا قاخ

 نم مدعابي ورانلا نموكب رقي ئثسيلو هب <: ىم أد قوالارانلا نم كدعابب و ةنجلا نمكب راقي عيش نم
 باقلاوهةلمهملا نيعلاب وءارلا مضب عورلا ىعور ىف ثفن نيمالا حورلا ناوال ًاهنعمكتيهندق والاةنملا

 سفن ع نمل فخ نأ عال هاربا نعسحذ املف قات هنن لاق فزاع ءارلا عل

 هللاىصاعمبهوبلطت نا قزرلا ءاطبتسا كتل محالو باطلا ىفاواجأ ون اوقئافاهقزر فوت سن ىتح توم
 تاومسلا قاخ نم)ةكمرافكى نعي (مهتلأس نأاو) لجو ز عم هلوق هتءاطإالاهللا دنعام كردبالهناف لجو ع

 داحتاىلاةراشا ىناثلاو تاذلادا<ا ىلا ةراشااضدحأ نب ىعأ رك ذ( رمةلاو سمشلارخسو ضرالاو

 ةماقالا لوزنلاوهو ءاونلا نم
 اذاف دعتمربيغ ى و

 مةزمهطاةداي زب ىدعت
 ادحاو الوعف.٠ زواج

 ىلا ه-تةدعت ىهحولاو

 فرغلاى لاو نينمؤ ريم
 مهنازاتلئرجتهؤار >اامأ

 راجلا ف ذحوأ مهني ٌؤنلوأ
 هيدشتوأ لعغفلا لاصإاو

 ميملاب تقوٌّؤملا فرظلا

 راهنالا اهتح نمىرجن)

 رجأ من اهيف نيدلاخ
 ىلع فةوب و (نيلماعلا

 نيذلا) ناىلعنيلماعلا

 فودحم | دتبمربخ (اوربص

 ىلعاو ربص نبذلا مهىأ

 ىل-عو ناطوالا ةقرافم
 نا ىلعو نيكرسثملا ىذأ

 تاعاطلا ىلعو بئاصملاو

 ل_ولاو ىداعملا ندعو

 اتعن نيذلا نوكيل دوجأ
 م-# رىلعو) نيلماعال

 فاواكوت اد (نولكوتي
 الوهللا ىلعالا كلذ عيج

 0 هللالوسر ىمأ

 ةكم نم لسأ نم سو هيلع

 هر را مخ 20 هع كلا 1 | كافتكملا تاقدلا . 1 3 ل ا حطاب

 ىأ(ةباد نم نياكو) تازنف لإ يحل لسانو تسع ا ءانسس ليش (نوكفؤب قاقانا ناوةيل) سلا سس اي
 نعاهفءذاهلمحت نأ قيطنال (اهقزر لمحنال) لقعتم مأت اقع ضرالاهجو ىلع تيد سفن لك ةبادلاو ىمزمطاو دملاب اكو ةباد نمكو

 اهيكو كفازرأ ل + نيقيلعم متتكن اووهالاءاي وقالاا ياض كقزربالوهنلاالا فاعضلا باودلا كلن: قزري ال ىأ (م' اياوابقز رب ةللا) هل +

 اهقز ريف حبصتا از دئالاهقزر لمح ال نسما نعو لمحتالىتلا باودلا نمزعأ متنكل بسكتلا بابسأ ارد قي لو مر دقي لوا هنال

 كر رئاض امي (ميلعلا) ةليءااورقفلا ىميمككوقلا ) عيملاوهو) ةاغعلاو ,ةرافلاو مدا نباالا انوق ناويحا نم ئئثرخدبال ليقوهللا

 ىلع ضرالاوتاومسلا قاخ نم ناكرسملا ءالؤهتلأس نألو ىأ ( رمةلاو سمثلار سو ضوالاوتاومسلا قاخ نم مهتلأس نألو)

 هلك !ذممهرارقا عمانلا ديحون نعنوفرصيفيكف (نوكفؤي ىف ةللا نلوةيل) رمقلاو س.شلار خس ىذلا نموامهتعسوامهربك



 -. صفحربغ فوكو ىمفلأ فب ةبأ (هب ر نمتايآءيلعل زن الولاولافوإ) رلغلا فنولغوتما ى ( نولاظلاالا) ةحضاولا( ناي" ابد جامو )
 كلمأت لو ءان زال (هللادنعتايآلا ها لق) كلذ وحن مال سلا مهيلع ىسعةكئامواصعلاوةفاذلا لثمت انآ هيلعلزنأ الهاودارأ

 ناىماععما ذك ةيآن ودا ذك ةبآىلعلزنأل اوقأ نا ىلسيلو تايآلا نم تيطعأا.:هتتاباوراذنالا تفاك ( نيبمرب ذنان ا مئاو) اهنمأيش

 ةينغمةنأ مهفك م اوأىأ (مويلع ىلتي باتكلا كيلعانل زنأان امهفكيملا) كلذ ىفةدحاو ةبآ كح ىف اهاكتايآلاوةلالدلا تون تايآلا تقفازلا
 اكلوزنال هتب ان ةنآ مهعملازي الف نامزو ناكم لكى مويلع هتوالن مو دن ىذلا نآرقلا اذه ناتنعتمربغ قدا نيبلاطاوناكن ا تايآلارئاس :

 (ةجرل) رهدلارخكىلا نام زو ناكم لكى ةدوجوملاةبآلا هذه لثم ىف ىأ( كلذ ف نا ) ناكم نود ناكم ف نوكسوأاهنوكدعب يكل
 نمهيعدأام قدصب ادهاش ىأ (|ديهش كني و ىنيب هللا, ئكلق) نيتنعناانود(نونمؤيموغل) 23 ذنو(ىرك ذو) ةميظعةمعنل

 مكلطاب و قحملاعو مس مأو ىىمأ ىلع عاطموهف (ضرالاو تاومسلا قام لعي) (:5:) مييدكتب وىلعنآر قل !لازئاوةلاسرلا

 ىنعي )ن ولاظل !الاانناي ايدحج ام دز موبتكى هتفصو هتعن نو دح مهنال باتكلا ل هأ نم معلا | ولأ (لطابلاب اونمآ نيذلاد)

 دا ارأليقو لبق نم ءايبنالا ىلع لزن أ 5ىأ (هبر نمتايآهيل ءلزنأالول) ةكمرافكى عب (اولاقو) دوهملا 8 نودبعياموهو تنم
 رداقلاوه ىأ (هتلا دنعتإ الاف! لق) كلذوحنو ىسيعةاموطاصةقانلثم ءايبنالاتازجممتايآلاب هتاياو (هلابادر فكو )هنلا نود

 لوأ) ىدنيب تانآلالازنا سياوراذنالاتفاك اماىأ (نيبمريذنانأامماو) اطزن؟ءاشن اه ازنا ىلع (نورساخلا يضدتوا)
 باتكلاكيلع) انلزن ان مهفكيلوألاقدب ر نمةيآهيلع لزنأالول مظوقاباوجاذه (انلزنأانأمهفكي || "000 نولوبغلا

 رم ىلع مودن نأ ارقلاةزجمم نالءايدنالا نممدقن نمةزكم نم متأة زم نآرقل انا هانعم (مهيلعىلتي ا م

 موقل ىرك ذوةجرل) نآرقلا ىنعي( كلذ ف نا)اهنوكدعب ةبالكلوزناكلحمضتالةتباثنامزلاو روهدلا | ل 2 0
 سابعنبلاق (اديهش كتيب و ىنيهئلب كل ق) اح لاصل وهب نم نا ةظءواريك ذن ىأ ( نونمؤي ' ناد يفوتك نانا
 باتكلالازئابهلةزجمملا تابثاهنلاة داهشو بي ذكتلاب يلع دهشي وهباتكن رقلاو هلوسر ىلا ىلدهشيهانعم نيبملالض وأى ده لعل

 هياعوختال<لطاب وقح راعي وك ىمأو ىرمأ ىلعماطملاوهىأ (ضرالاو تاومسلا ىفامرعي) هيلع
 000 وا تلال ل اوه | زعب سابع نإ لاق (لطابلااونمآ نذلاو) ةيفاح

 ديك أتلاريغةدئاف فاعلا اذه لهفهلل رفكدقف لطابلاب نمآن م تلقناف (ةتلباورفكو ) لطاةئل 0 :
 نانايبل ملا كرتتو لطابلالوقتأ لئافلالوقكوهف لوالاحبةنايبل ىناثلارك ذدناهنافرعن تلق 00 ( 7

 زعهلوقو نا-؟الإب رفكلا اورتشا ثيح مهتقفص ىف نونوبغملا ىأ (نور.اذعا مهتننلوأ) حيبق لطابلا 50
 الوأو) ءامسلا نمةراجختانيل ءرطمافلاق ثيح ثرخانب رضنلافتلزن (باذعلا كنولمتسي و) لجو || م 0

 ةمايقلا موب ىل وبا نعوْسْوأو مهاصأتسأ الو كموق ب ذعأال ىلا كنت دعوام سابع نبالاق (ىمسم لجأ 3 ( ىعسم لج ًالواو)
 راردب موب وأ ةمايقلا موي

 فرشألا نب مكن ائورو

 نمد_#اراولاق هباكحأو

 هللالوسر كنأب كلدهشي

 1 ل
7 : 0 . 

 ماهجناو) اديك انهداعأ ( باذعلاب كنولجعتسي) هنايناب(نورعشيال مهوةتغب ) لجالا ليقو باذعلا مهاج ايمهءانق تقو
 نم) مهبيصيىأ (باذعلا هاشغيووت) اهلخدالادحأ مهنم قبيالمطةعماج ىأ (نب رفاكلإبةطيحن 0 ا
 «كدابعإ) كات لوقف نولمعت نك امعازبىأ(نولمعت متك اماوقوذلوقنو مهلجرأتحننمدمهقوف || را يسن بكر
 ظ منك اوه ةكمراخأ ىماسم رنليق (نودبعاف ىالاغتمساو ىضرانااونمآ نبا ||. ..إ لالا كلذيلا ]| متتكناىلاعتةنلال وقب ةكم لك ا ىماسمءافعض ىف تزن لمق ( نو دبعاف ىابافةعساو ىضرأنااونمآنبذلا || 7”
 3 (ند رعشيالمهو)ةأخ (ةتغب ) ىمسملا لجالا ف باذعلا مهنينآيلو ا الجاع ب اذعلا ( مهنينآِيل و)الجاع (باذعلا مهءاجل)

 (مهلجرأ تحن نمو مهفوف نم باذعلا مهاشغيموب) مهب طيحتسىأ (نيرفاكلابةطيحن مهج ناو باذعلاب كنولجتة سيل هيج تقوب
 هلوقو عفان ,فوكءايلاب( نر واوقيو ل .يب رانلا ةطاح! فرظ موبن ال نب رفاكلاب ىلع غقوالو لاظ مهتحت نمورانلا نم للظ مهقوف نم ىلاعت 4
 (ةعماو ىضرأن ا اونمآن يذلا) مصاعريغفوكو ىرتبءايلا نوكسب و (ىدابعاي) مكلامجأ ءازج ىأ (نولمعت متتك اما 2(

 ناطي_كلد رطأو ةعانقلا ىلع ثحأو بلقلل عجأ او سفنلار هق لع نوعأ دج ماولاةوريدك ان رافت كلذ فت وات تلاوة .ثعرتك أو
 خر ىلا هنماوجر خاف ضرأ ىف عدبلاو ىصاعملاترهظاذا لهس نععو ىلا عتهللااهسسرحةكم نم ىنيدلا, مل عب راومفلا نم دعبأو
 1 دبغاف ىايافإ ة نجلا بجوتسا ضرالا نماربش ناك ن او ضرأ ىلا ضرأ نمهني.دب رف نم لسوهلا هللأ ىلص هنبا, وسر نعو نيعيطملا

 5 قع (مونيتأيلو باذعلا مهءاجلإ) ردب موب ل يقو باذعلا ىلإ اوراصاوتاماذامهنال مهرامجأة دمليقو



 ىهىتاة| محلا, ( نسحأ ىهىنلإالاباتكلالهأ اولداحنالو) باوثلا نسحأ مبيثيف ةعاطلا اوريخلا نم(نوهنصثام ملعب للاو)

 ءادتءالا ىفاوطرفاف (مهناوماظ نيذلاالا) نسمح ىه ىناب مفدالاقاك ملغ كلاببضغلاو نإللإب ةن وحلب اقم ىهو باوثلل ن_-سحأ

 اوسنأ نيذلءالاوأ ل سوميلع هللا لصةنلالوسرا اوذآنبذلاالاليقو ةظلغلا مهعماول معتساف قفرلا مويف عفني و حصنلا اوابقي لودانعلاو

 ةمذلا اوذينفاوماظ نيذلاالا نسح ا ىه ىتلابالاةب زحل نيدؤملاةمذلا ف نيلخ ادلااولداجتالو هانعمو ًاةلواغ مهنلا دياولاقو كد رششلاودلولا

 ققحتتهب ىذلا مالكسا لع عتزاوج ىلعو نبدلا فةرفكتلا عمةرظانمازاوج ىلع لدن ةبآلاو فيسلاب مهتاداجفةب رجلا اوعئمو
 (1ه7) كبلالزناوانيلا لزنأ ىذلابانمآ اواوقو) هلوقوةلداجملا
 هللا ذي س انلا نعنوفلخملا ,هليقو ىهنااو ىماللايعا يصهدحو سانلا لزتعاو هقفتاذاءارلا دي كنب

 ندحنو دحاو مجطاو اطاو

 سذج نم (نوما_سدل

 هياعلاةو نس 00 لاقدنا ل سو يلع تلا ىلصةللا لوسر ىلعا دهش امهنا ديعسىبأوةري رهىبأ نع (خا) هريغدب نوطلختال
 |[ ع . 0 0 0 5 - 0001-7
 له 2 ا 0 ةابتع نوفةنلا عت وعتاد الما مهنفح الانبا نورك يم وه ديط

 مهوقدصت الق ب نءالاقوتلارك ذب بطر كناسلوايندلا قرافت نا لاق لضف ل امالا ىأهنلالوسرايلاقامب ارعا نا ىورو

 انمآ اواوقو مهوبذك-:الو || نعربعنبانع اعوف يم كلذ ىوري و ماا كرك ذ نم لضفأك ايا ةئلاك ذربك فاك ذلو ىنعم سابع
 ناكنافهسرر هبةكوهنلاب || خالى (نوعنصتام عي ةئلاو) ةيصءءهعم قت نا ىأربك أ هللاركذلو ءاطع نبا لاقو لم هيلعةنلا ىله ىننلا
 ناكناو مهوم دصن مالطاب (نسح أىهنلإبالا) ,هومصاخنالو ىأ (باتكس!لهأ اولداحنالو) لجوزءهلوقهف مكسمأ نم ئنثهياع
 مهوبذكنت 0 (مهنماوعاظ نيذلاالا) مهنمةب زجلا لبق ن«مهمدارأو هجفخ ىلع هيبذتلاو هنأي ابهنلا ىلاءاعدلاو نآرقلا ىأ
 كلذ ثمو (كلذكو) أ الاةيآلاىنعموةيزجلا اوطعي وأ اوما !ىتح فلاب مهؤخلاف برحلا اوبصنو ةيزجلا اوطعينأ اوبأىأ

 فيسلاةب ابةخوسنمةبآلا ليقوهادهعال نمو برحلا لهأ مهليقورفكتلابملاظ مهعيجج نالكوماظ نيذلا
 انطاومكيل لزن دانيل لزن أى ذلإبانمآ) .هبتكف امىشب مون دحاذاةب زحلا اولبق نيذلل ىأ (اولوقد)

 كيلا انلزنأ) لازئنالا

 بتكلا رئاسا اقدصم لأ ةيناربعلابةاروتلانؤرقي باتكلا له ناكلاقةري رهىنأ نع (خا) (نوما_سدهل نحنود>اوكطاو
 بتكلااكزتأاموأةيواملا مهوب ذكنال و باتكلا لهأ اوقدصتال لسوهيلعهللا لص ىبنلالاقف مالسالا لهالةيب رعلاباهنورسسفي و

 كيلانلزنأ كلبق نمىلا | كيلاانلزنأ) باتكلا مهيلانلزنأكىأ (كلذكو) لجوزعهلوق 0 ةبالاانيلالزنأامو هللابانمآ اولوقو

 مهاشن !نيذلاف) باتكلا || ْنِمُو )هباح او مس نسا ديعكب اتكلا لهأ ىنمؤم ىنعي (هبن رونمؤي باتكلا مهانبت 1نيذلاف باتكلا

 (هب نونمؤي باتكلا || لوسرنا اوفرعدوملاناكلذو (نورفاكت:د٠ناي ابدحسارهن نمو م ةكملهأ ىنعي (ءالؤه
 نمومالس نب هللادبعمه | دتاب (اواتتتنك امو) ةفرعملادعب نوكي امئادوججاواو دح قس نرقلاو ىن )سو هيلعهتلا لد هللا

 هبتكنالو ىأ ( كنيمعبهطختالو) باتكلا كيلاانازأ ااملبق نم ىأ بكن مهانعم (باتكنموإبق نم)
 نم ىأ ( ءالؤ د نمو)هعم

 (هبنمْؤي نم) ةكم لهأ || ىولالبق أارقتوأ ب تكت تنكولهانعم (نولطب|باترالاذا) ىولا لبق بتكت لوأر قت نكست ىنعملاو

 ناتكلا اوتو نيذليدارأو'|| لسيقوامنم هخسني وأ نيلوالابتكح نم هؤرقيولا اولافد ةكمل هأ نم نوكرشملا باترالكيلا
 ل در ديع ومده يذلا الوارعال ءاروساو 2 ىذلان ا اواقو كومهاو ةيقاوتسلالا مهناءانعمودووبلا مهنولطبملا
 7 نعد نقلا نعل (رعلا اونوانيذلارودصف) نارقلا ىنعي (تاني تاياوهلب) تعنلا كلذ ىلع اذه ساو بتك

 ء [|| نذدلارودصيىف تاس تاا هيلع هللا لصادخت ىبعي سامع نء1لاقو نارقلا اولج نحذلا نم ء نم لسو هي ا . كَ 3
 ماله نمةباتكلا لحأ || اساسا

 ىفنولغوتملالا (نورفاكللالا) اهنعةهبشلالاوزواهروهظعم (انتاب !دحجامو) لسوءيلعةنلا لصةلالو-ردهعفاوناكن يذلا
 صخ (كنيميهطختالو باتكنم) نآرقلال بق نم(هإبق نماواتت تنك امو)هبارضاو فرمثالا نب بعككه ياعنوممهملارفكلا

 السلا نمىأكلذ نمئمناكول (اذا) ابناكتنك الوبتكلا نمإناتكتأرقتنك امىأنيعلاب نوكتابلاغةباتكسلا نال نيهلا

 اولافرعس ى_ : ,باترالوأ هب سيلو أر قيالو بتكيال ىأانبتنكى هتعن دن ىذلا اولاقو باكا لهأ نم (نواطبملا بات :رال) طخلا نمو

 (وهل!أرمو. ,ةكىتح ل سوهيلعةنلا بص ىبنلا تامام ىعشلاو دها جي نعو هنوبن مهراكسنال نيلطبم مهامسوم ديب هبتكو أ هماعت ع
 زاجعالا تانيا نوت .:آ رقلاصئاصخ نمامه و هظافحو هبءاسلعلا رود ص ىف ىأ( علا اونوأنبذلارو دصف تاني تإنآ) نرقناىأ

 فحاصملانمالا أر قتتناك الوتازجمم نكت ماهناف بتكلاربا فالح رودصلا فاظوفح هنوكو



 لامو#ك ارشملالا- نيب قرفلاهيبشتلا اذهروصاك ماهفاللاهروصتواهزربتىتحةروسملا ىناعملا ىلا قرطلا ىهامناتاهيبشتلاو لاثمالا نال

 معلا لضف ىلعةب"الا تلدو هطخس بنتجاو هتءاطب لمعف هللا نع لقع نءملاعلالاقف ةيآلا» ذهالت هنأ لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نعو دحوملا

ةمكسحللبالطابامهقلخن مل ىنعباقتح أ( قلاب ضرالاو تاومسلا هلا اخ ) لقعلا ىلع
 مهنه نب ربتعللةربعوهدابع نكا | سانوكنتن أى هو 

صخو (نينمؤمللةب آل كلذ ىف نا) هلوق ىلا ىرتالأ هنردق مظع ىلع لئالدو
 !ب رقن(باتكللا نم كيلا وا مىنااوممهعافتتالرك لب مهص

 نءىهتةالملانا) ةالصلا ةماقا يلعمد ىأ (ةواصلامفأو )هنع ىمهنو هن يعأام (887) ىلعفقتاوهمالك ةءارقب ىلاعت هللا ىلا

ْيميمممبكبببببل-لللاتبساالب
 تت بببيييسييساس-يايّي

 || هللا دبعنب رباج نعىلعثلا دانسابىوغبلا ىورو لجو زعهتلا نعنولقعي نيذلاءاماعلاالالاثمالا لقعيا | يا 0
 || نملاعلا لاق نوملاءلاالااهلقعي امو سانالاهب رضنلاثمالا كاتو ةبآلامذهالن )سو هيلعهتلا ىلص ىنلانأ 1 1 ا
 قحلاراهظاو قحالىأ(قالاب ضرالاو تاوم.اةننا قاخ)هلخس بنتج اوهتعاطب لمعفنلا نع لقع || 0 0

 [| نمكيلاىوأامرتا) ىلاعتالوقو قف هديحوتوهنردق ىلع (نينمؤملل) ةلالدىأ (ةبآل كلذفنا) || نورين , كيت
 طقف ةالصلا ةماقاو باتكلاةوالن نيئيشلا نذهب سمأل تلقناف (ةولصلافأو) نآرقلا ىنعي( باتكلا 0 7 .

 || ىهوةيندبو نسحلارك ذلاوهوةيناسلو قحلاداقتعالا ىهو ةيبلق ةئالثدبعلابةصتخلاةدامعلا نال تلق 0و 7

 || مودي كلذ لب ىوخأت سم. دقتعينأ هنككبالًايشدقتعا نم نافررك-يالداقتعالا نكل اصلا لمعلا عسا دوام /

 ٠ ىا(ءاشحفلا نع ىهنتةولصلانا)امهم ىمأ كل ذافراركتلا انكم امه و ةين دبلاة دابعلاوركذلا قيفارمتسم راهن ىلصي انالفنا 34

 || رب درصو ىهتتسةالصلا ف سابع نباودوعسمنبالاق عرششلا ف فرعبالامىأ(ركنملاو)لامعالا نم قام أ راو 085 23

 || نسحلالاقوادعبالاّلانمهتالصدزنلركسنملا نع هنتلو فورعلاب هئالص» سمأت نففتلا ىصاعم نع || ل. 0 0 1

 || كرنىلا كلذهرجةالصلا ىلع مواد نم ليقو هيلعلابو هتالصف ركنملاوءاشحفلا نعهتالص بنتا نمةدانقو 0 0

 || لسو هيلع هللاىه هللا لوسر عم تاواصا| ىلصير اصنالا نم ىتف ناكلاق سنن عىوراكتائيسلاو ىصاعمل 7 : 7 0 10

 هبكرالا شحاوفلا نم
 5“ ل لاقفهل فصوق

 باننا تبليرف يي

 ةالصلاذإ فوعنبالاقو
 تافاهيفثك اذاىهتت

 دقو ةعاطو فورعمىف

 ءاشحفلا ن-ع ثتروع

 نم نسحلانعوركتلاو
 ءاشحفلا نع هنالص ههنتو

 هءالسص تسيلف ركسنملاو
 هيلعلابو ىهوةالصب
 ىأ(ربك أشارك ذاو)

 اهريغنمربك ًاذالصلاو
 لاق امناو تاعاطلا نم
 | ديددتب هتلارك ذاوامهنعمشلاىضر سابع نبا نعوهتنارك ذاهنالربك أةالصلاولاقهناك ليلعتلابلقتسيل هتلارك ذلو
 امالاو للعلاب بوشم كرك ذوةلعالب» ,رك ذنالهلك رك ذ نمربك أكلشارك ذءاطع نبالاقوهتعاطب هاباك رك ذ نمربك أهتجربك ايا

 دنعاهاكزأو لامر يخكشبناالا مالسلاهيلعلاق دقف لضف او ئىثلكنمربك ؟ةتنارك ذناماسلاقو قيال كرك ذو ىنفيالهرك ذ نالو

 .لوسرايدلاذامواولاقكفقانعأ اوبرضي و مهفانعأ اوب رضتف مو دعاوقلتن أو ةضفلاو بهذلاءاطعا نمريخو كتناجردىااهعفرأو كلم
 ًاهنلارك ذر تارك ذيب طر كناسلوايندلاقرافتنالاق لضفالامعالا ىأ لثسو هناك ذلاقهللا

 هريغ نمركنماوءاشحفلا نعىهنلا ربك ناازك ذو ةيصعمهعم قلت نا نمربك ؟هاارك ذوأ

 ||| لفامويهاهنتسهنالص نالاقف )سو هيلعهنلا لصةتنالوسرل كلذرك ذفهيكرالاًا يش شحاوفلا ءرمع ديول
 : ناهلوقهنمورئنملاو ءاشسحعمل نع هاهنت اهنأف هن الص ىف مادام هن اهناق 1 ىدعم نيدو اح تدسس 3 ع 3 29

 | نآرقلاناهانعم ن وكي اذه ىلعو نارقاارك ذمدقتل فعضهيفو نكرقلاةالدلابدار أل يقوالغشلةالصلا ىف

 | نآرقلاً رقي الجر نا لسو هيلعهثلا ىلهةنلالوسرللجرلاقلاقرباج نعىوراكركنملاوءاشحفلا نعهاهني
 قرسي وراهلاب ىبسيانالفناهللالوسراب ليق هنأ ةباور ىفوهنءارقهاهنتسلاق قرسسحسصأأ اذاف هلك ل يللا

 نمركنماوءاشحفلا نع دعب أن وكي ناو دبالةالصال ىعارملا ناف لاح لكى لعوهعدرتلهنالص نا لاقف ليللاب

 | مسوهيلعهللا ىلص هللا لوسرلاقلاق ءادردلا ىفأ نعتاعاطلا لضفأهناىأ ( ربك |ارك ذلو) اهبعا ربإل
نم <لريخو <ناجر دى اهعفراو ككيام دن ءاهاكز اوىلامعأريخ <يناالأ

 : ظ قرولاو بهذلاءاطعا 

 | هللارك ذلاق هنلالوسرايىلباولاقكفانعأاوب رضي مهقانعأاوب رضتف مءادعأاوفلتن نم كلريخو

 | هفيسب برضوا لاقف هللا ليبسىف ىزاغلاو هللا لوسراي لاقريثك هلا نورك اذلالاقةماسقلا موب هتلادنع

 | لاقةطلالوسرابنودرفملاامواولاق نودرفملا قبس لسوهيلع هللا ىلص هللالوسرلاقلاقةرب رهىأ نع )م

 | لجرلاد رفلاقيم أدي دشتلاو اهفيفحت و ءارلادبدشتب نودرفملا ىوربت ارك اذلاواريثك هننانورك اذلا

 3 1 قو كسل

 مكلوقعو مماهفأهب وحن أن مرك
 اا



 لدي ةفجرلا مهن دخان هلوف نالانكتله ار امضاببوصنم (اداعو) نيتيم بكرلا ىلع نيكرإب( نيماجإ) مهضرأو مهدلب ىف (مهراد فاوحببصاف)
 نم (مهنك اسم نم مهك الها نر ههفصوام ىتعي كل ذ(مل نيبتدقو) بوقعبو لهسو صفحوة زج (دوو) دي هيلع
 نم (مطامع أن اطيشلا مهن زو) اهنورصبيف مهرافسأ ىفاهيلع نور ةكملهأ ناكواهم مرو ىم دنعاهيلام 'رظناذا مهنك اسم ةهج
 ضرالا فاو ريكستساف تانيبلاب ىسوم مهءاجدقل او) هانكلهأ ارىأ(ناماه ونوعرفونوراقو)ا واعفب ممهنكسلو لطابلا نم قحلا زييمتو رظنلا نم نينكمتمءالقع (نإ رصبتسماوناكو )هل سروةئلب ناميالا وههك واسباو يم ىذلا ليبسلا (ليبسلا نعمهدصف) ىصاعلاو رفكلا
 هيلعاتلسرأ نم مهن ) ؛بنذريغبةيوقعلازوح نم ىلع درهبف (هبنذبان ذخ الكف )وتوفي لذةنلا ىمأ مهكردأ نيتثاف(نيقباساوناك امو
 مهسفتأ اوناك نكلو) بنذريغب (881) 2 مهقاعيل(مهماظيلانلاناك امو) نوعرفو حرن موق ىنعي (انقرغأ نم مهنمو) نوراق ىنعي(ضرالاهبانف نم مهنموإ دوو نيدملىه (ةحييصلاهنذخأ نم مهنمو) طوأموقل ىهوءابصحاويف فصاعي رى (ابصاح
 نايفطلاورفكسلاب(نورلأظ 2

 نماودتا نبذلا لثم)

 مل ىأ(ءايل اوأهللا نود

 يي 2 ل ١
 نيبتدقو) دوممواداعانكلهأو ىأ ( دوو داعو ) نيتيم بكرلا ىلع نيكراب ىأ (نيكاج مهرادفاوعصاف)

 مهتدابع ىأ(مطامع أن اطيشلا مطنب 1 د) نعلا و راب مطزانم نمىأ (مهنك كف نم)ةكملهأا( ملل

 اوناكليقورئاصب ىوذءالقعى أ( نبرصبتسماوناكو) قا ليبس نعىأ (ليبسلا نعمهدصف) ةئلاريغل
 ع مام 0 ا 5 ال 1 7 ش لا : نول مهسفن دنع اوناك مهنأ ىنعملاوةلالضو لطاب ىلع مهو ىدده ىلع, أن وبس مهلالضو مهني دف نيبجتم هللأب ك أ 3 لث ل ٍِع ٠ 0 . 2.5 وبث 5 .

 1 ١ 0 تالالدلاب ىأ(تانيبلابىسوم مهءاجدقلو) ءالؤهانكله مى |( ناماهو نو عرفو نوراقو ) نإ رصبتسم

 0 .س# || ىني (ةحيبسلا هتذخأ نم مهنمو) راغصلا ىصخلا ىهوءابصملاباومر طول موقوهو (ابصاحةياعانلم 1 ادي تذدحا تونكنعلا نم مهنف بنذبانذخ أ الكف )ادب اذع نم نيتثاف ىأ (نيقباساوناك امو ضرالا ىفاوربكساف) تاحضاولا ل 2 :
 ااهنع ةديالتدد كالذ 1 3 : 2 00 د 10 ىلاعتهلوق غو كارمثالابىأ(نوماظي مه سفن اوناك نكلو)كالطإب ىأ (مهماظيلةللاناك امو) هموقو نان تيل: قلل تلم || كو عسفد جدا دقق (انقرغأ نم مهنمو) هباخص او نوراقىنعي (ضرالاهبانفسخ نم مهئمو) دوع
 رش 1 9 : 1 5 تذختا توبكسنعلا لثك )اهعفنواهرصن نوجري مانصالا ىنعي (ءايلوأ هللا نود نماوذحتا نيذلا لثف)

 فكتويسلاقبام دو دنالاو |١ را تيسحتد درب هوارح اهنع ع دال نهولاو فءضأ| ةباغىف ادب ناوهيلا ىواتاهسفنل (اني

 0 59 . || هللادبعي ىذلا نمؤملا ىلاسايقلاب مانصالا دبعي ىذلا كرشثملا نأ ل ثماا ذه ىنعم ل قوارضالو اعفن اهدباعل 6 لع 4 .ربصم 59 3 0 6ع . .٠
 *« نعجة رحالاوايندلاف || "نع . . 0 0 2 ؛ باه كلا

 . 0 0 نال نااهككفرخد نمهتحنوأ صجورج اشي ىب لبر اةفاضالا:اهجسن نماتي ذختن توبكعتتعلا لكم
 00 انيداني داهتي رقتسا اذان ايدالا فعضأ كل ذكسف توبكسنعلاتيياتيب اتيباهَن رقتسااذ !تويبلا نهوأ

 تيهاذارلا نافهفعضىلا اراثأ(ت يلا تس وبلا نه وأثاو) مهنتال اورذت الاهمال ناثوالا ةدا ع (توبكنمتيبل تويبلا 1

 ا 0 : 9 نعوأ مهني دنا نيبتدقو توبكنعلا تدب تويبلا نهوأ نا يد دقفرثأ الو نيعهل ب الف سمالهساوأ هيلع

 3 5 نوع ديام لعب هللا نا) نهولا نم ةباغلا هذه غاب مهني دسم أ ناو مهلثماذهن ا ىأ(نوماعي اوناكول) نايدالا

 اوناك ولإ) رقفلا 0 نمةدابعب لغتشي و ئث لكىلعرداقلا مكحلازب زعلاهللا ةدابع كرتي ن |لقاعللز وف يك انعم (ميكحلا ناف توب 1 0 1 2 000 0 ل زيزعلاوهو) ئذثب سيل هنود نم نوعدب ىذلا نا ىن-عيهيلعةداي زو لثملل ديكوت| ذه (ئئ نم هنود نم
 هن

 نعابتب نم نهوا تبيال

 لسانها (نودس | 2 0“ 00 ىنبابشالا ىأ(لاثمالا كلتو) المأئش 1
 هدذح غلب مهند رمأ ناو || هع( تولاعلا“لااهلةعيامد ةسراف كلى ناكل ضار
 اهتي رقتسا اذا نايدالا فعضأ كاذكت وبكنعلاتيبايب اني اهتي رقتساذ|تويبلا نهوأن اا كورخص نمهتحني وأ ص جو رج باتي
 َْت ,وبكتعلا ل ثكن روماعي اون اكولءايأ اوأهللا نود نءاو ذا نب ذلا ل ثمةبآل ارب دقت ةعاج ىف جاجزلا لاق ل وماعيا اوناكول ناثوالاةدابعانيدانيد

 رمضم نوعدلوعفمو لعيلوءةموهوىذلا ىنعبامو ىجربلاو ىشعالاريغاريغءانلاب و مداعو ىر كب ءايلإب (نوعديام زعيللانا)
 ةبوقعلابةلجاعملاكرت ىف ( ميكحلا)هل كي رسال ىذلا بلاغلا (زيزعلاوهو) نييبتلل م نم ىف نم ( عيش ن..هنود نمإ) هنو دبعب ىنعي هنوعدب ىأ
 ريب ديو ةمكحنالا ئث لك لعفبال ىذلا ميكسحلا ئيث لك ىلعرهاقتاارداقلاةدابعاوكرنوةردةالوهل !ءالا داجاو دبع ثيح مط ليه هيفو

 مهالااهندب اف مهفيالو اهنسحو اهتحص لقعي ال ىأهنافصوهئامسإب وهب (نوملاعلاالااهلقعيامو) لاق كلذاف كلذ نم نوكحضي وتوبكسنعلاو بايذلب لن برضيدجم برنانولوقيمهتلهجو شيرقءاهفس ناك (سانلل) اهنيبن(اهب رضن) ربملاو تعنلاثمالا (لاثمالا كلنو)



 وهو صفحو ىاشكتتنأكنا باذعلالوزن نمان دعتامف (نيقداصلا نم تنكن اهنلاباذمبانتئا اولاق نأالاهموق باوج ناك اف
 ةزمج مكن مناور مجوبأ ةروسكمءاياهدعب ةدود ةزمهب عك[ مناص فحريغفوك نينزمهب:دحاو لكومامالا فدوجوملا

 (نيدسفملاموقلا ىلع) باذعلالازئاب (قرصناىف رلاف) دب ز ريغ بوقعي ولهسو نولاقريغ عفانو ىكمةروسكم“ اباه دعب ةروصقم

 داولاب ميهاربال ةراشبلاب (ىرشبلاب ميهارب انلسرتءاجامو) شحاوفلاو ىصاعملا نمهيلعاوناك ام ىلعمهلمحبسانلا نودسفياوناك
 ىتلامودسةي رقلاو 0 رعندفتموكلهمةفاضا (ةب رقلاهذه,زهأاوكاهمانا اولاق) بوقعي و قحسا ىنعيةلفانلاو

 نمةليلو مويةريسم ىلع تناك اهنا اولاقءال_لاهيلع مهارباعضوم نمةبب رقاهنإب رعشتةب رقلاهذهو مودس ىضاف نءروجأ اهيف ليق
 مهماظ و نورصصم هيلع مهو ةفلا ىلا مايالا ىف مهنمرهسادق لظاا ىأ (نيلاظاوناك اهلهأ 60 .( نا)مالسلاه يلع ميهارباعضوم

 اعف عاون أو مه رق
 1 ثيدحلاقو ىذمرتلاهجرخأ مهم نورخس وضرالالهأ نوف ذحاوناكل اقركسنملا ميدان ف نوتأ انو ايفنا) د 0

 || مهنيلج رلكدنعو مه لاح نوساجياوناكم منا ليق عباصالا نيب ىصخلاىب روه ف ذولا سي رغنسح :وكلهنأ ىأ (اطول

 0 ظ هحكني وهعمامذخاي ناك هنا ليقوهب ىلوأ ان ألاقهباص أ مهيافدود ذح ليبسر باعمهم سماذاف ىدحاويفةعصق 0

 || مول قنوطراضتياوناكممن!ليقو مهلا ىفاضعب مهضعب نوعمااوناكم هنا ليقو مهاردةئالث همرغيو ىأ(اولاق) طولوهو لظلا حي اًضتاوناكمهنا ا ىفاضع ا اوناكم هما ١ نين اعر وج نيوتيلا
 [| عباصالا في رطتو كلعلا غن 00001 لو لس لطول قرم ناك الس حبا دبع نعد (رعأ نحن) ةكتالللا

 أ مهبلعركن أل ىأ(هموقباوج ناك اف) ةيطولل او قدهالجلابىرلاو ف ذح اوريفصلاورازالا لحوءانحلاب ) :حيئتلاهف 0 كتر

 ا | نجس نافاس )ءازهتساىنع اول نأالا) حئابقلا نمهنوأ 1 0: اري سل »ل . 0-7
 و بوقعإهنيجننا

 7 بوقعي و قحساب لا نم نعي( ىرشب لاب مهارب يل وعم (نبر باغلا نم 2

 ا | رعبا ارا ااهشا معناربا تس (لاقيريل اطاوناك اهلهأنا)مودسةب رقلاو طول موق ىنءي(ِةب رقلا ربخأ مث باذعلا ف نيقابلا
 6 رباغلا نم تناكهنأ سماالا هل هأو هنيجننلاهيف نع لعأ نحن)ةكنالملاتلاقىأ (اولاقاطولاهيف نا) أ طول ىلاةكئالملارمسم نع

 1 أ هءاح أ ءانعمو هيلع ف افش سنالا نم مهنظىأ ( مه“ ىماطولانلسر تءاحنأالو) باذعلا فنيقابلا نم مهاربا مق رافمدعب

 أ | (نزحنالو) كموق نم ىأ (فختالاولاقو) كلذ زف-مه سمأريبدن نع زج ىأ (اعرذ مهب قاضو) هءاسام انلسرتءاجنأالو)هوقب
 | نولزتمانا نب رباغلا نم تناكك نأ اسماالا) كلهأو كوجنمو مهوكلهمانا ىأ (ثالهأو كوجنمانا)انيلع مب اس(مهبع ى اطول

 نوقسفياوناك ام) ةراخلاببصحلاو فسح اوهلي 1 نم)إباذغىأ(اؤجرقي. رقلا» ذه لهأ ىلع دوجو تدك انإص ناو

 | تايآلان ورب دتبالفأىنعي(نولقعي موقل)ةرهاظةربعى أ(ةذيي ةْآ ) طواتاي رق نمىأ (اهنمانكرتدقلو أ لم هرم تم نيلعفلا
 ١ اهاقبأ اهباوكسلهأ ىنلا ةراع | ىهليقوَةب رخا مطزانمراث أ ةنببلاةبآلا سابع نب !لاقلوقعلاىوذرب ذم ف 37 - اههنأكر آلا

 |[ (نيدم ىلاو) ىلاعتهلوق# ضرالاهجو ىلع دوسالاءاملاروهظ ىهليقوةمالاهذهلئاو ,أاهكردأىتحهللا هناكنامزلا نوم دحاو ءزج

 ٠ ةبرذىلا انلسرأو ىنءملان نوكيلؤالالوقلا ىلعف ةنيردملا مما ليقو لجر مسني دمو نيدمملاكلسرأو ىأ ع انس

 | وحر اومسا اودبعا موقايلاقفابيعش مهاخأ) نبدملهأ ىلا انلسراو ىناثلالوقلا ىلعوهدالو أو نيد َْث را

 : ىئاوثعنالد) هوفاخورخالا مويلا اوشا ءانعمليقورخا الا مودلاوجري نم لعفاولعفا ىأ( رخآلامويلا نا >5 مهل

 ةفدر ضرالاّتفج رف حال ريج نا كلذوةلزازلا ىأ ( ةفجرلا ”نخًافوون ذكف ن دسفمضرالا ير را
 ”حرص رب كل ىل ربج ٠ مث 1 . ء ىسروجفلاب مهولوانتب

 ع رذلا قيضاولعج دقو هتقاط ىأ هعرذ مه ىمأربب دتب ءمهنأشب قاضو (اعرذ مهب قاضو)) ىلع وىاشو ىندم مهب

 برضف عارذلاريسقلاهلانيالاملانهعارذتلاطاذالجرلا نا هيف لصالاواقيطم ناك اذا عارذلا بحر اولاق 5 ةفاطلا دقف نعأ ةرابعإعارذ و

 1 (كعأر) سفح ريغىفوكو ىكمفيفختلابو ( كودنمان !نزحنالومتالاولاةو) زييعلا ىلع يسنوهوةردقلاو زجملا ىفالثم كلذ
 لها ىلع) ىاش نولزغ» (نولزنمانا نب رباغلا نم تناك كأن أسماالا) كله ىجننو ى فو ذحم لهفب كله!ب صنورجلا لحم ف فاكلا
 53 ) ةيرقلا | ١ انكر دماو) ةؤسروملاةءاط نع مهجوزنر مهتم ( نوفي اتاك امءامسلا نملإباذع (ازجرفب رقلاهذع

 نبدمىلاناسر أو ( نيد ىلاو نولقمي) ةنيب وأانكرتب قلعت (موقل) ضرالاهجو ىلع دوسالاءاملا ليقوةب رجا مهزانمراث ام (ةني

 ّْ ضرالافاوثعنالو ) هوفانوأةبقاعلا ىف باوثلاهبنوجرئاماواعفاو (رخآلامويلا اوجراوهللا او دعا موقايلاقفابي«شمهاخأ)

 اهب تفجر بولقلا نال مالسلا هيل علب ربج ةءيصوأةدب دشلاةلزلزلا ( ةفجرلا مهتذخاف دوب ذكف)داسفلا نبد هاق ( ند سغم

 اوصيصاف)
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 ىنعي رانلإب مويلا كلذ ىف عفتني لهنا ىور (نونمؤي موف تايآل) انلعفو هباواعف ايف (كلذ فنا) اهيفهوف ذق نيح ( رانلا نمهللاهاحتاف)

 ةزج (اين1ب افي دوه يسن انا هموقل مهاربا (لاقو) اهرح باهذل كلذو رانا !!ى مهارباقلأ مول

 ىلعسصنلاىجريلاو ىنمشلا مني ةدوم ىلعو ىرصب وكم كفي ةدومفاخو ع وداجو ىاشوقدم مني ةدومص فحو

 ببس كلذ نوكيف بهذم ىلعسانلا قفتيإك اهيلع <قافنا اواهتدابع ىلع <عامجالاواصاوننو < نياوداوتتل ىأ ليلعتلا ىلع نيهجو
 اهومت نخل اوأ فاضملا ف ذ>ربدقن ىلع منيب ةدوملا بيس ناثوالا متذختا ىأةفاك اموهاوههلاذختاهلوقك ايناثالوعفمنوكيناو مهماحت
 نال اربخ نوكين ا ناهجو عفرلا فوهتلا بك ىهنوبحيادادنأ للا نود نم ذخنتب نم سانلا نموهلوقك مني ةدودوم ىأمك-نبب ةدوم

 00 نمرةدوم ببسوأةدودوم ئأ كني ةدومنائوالا نا ىنعملاو يني ةدو» ىهىأفوذحادتبمريخ نوكناوةلوصومامو

 ارت (ضعبب حضعب رفكي ةمايقلامونم) فرظلا ىلعف في بصاوةدوم نون نمو مني ةداهشهلوقك افرظالامسا جني لعج

 (8159) 2 نعالتلا#فدب موقي ةمايقلا مويىأ(اضعب كّضعب نعلي و) اهيدياع نم مانصالا

 ممويلا كلذ ناليقامالسوادرب هيلعاهلعج ناب ىأ( رانلا نمهنلاءاجباف)هوقرح .وأهواتقا عابت اللءاسؤرلا

 نم مدحت الر هموقل ميهارب| ىنعي (لاقو) نوق دصي (نونمؤي موقل تايآل كلذ فنا ) رانب دحأ عفتني

 ىلع نوداوتنكن اه هانعمل يةوةرسآلا ىف عفنتالو عطقنت مث ىأ (ايندلاةايحلا فعن ةدوسن انو أس نود

 نائوالااريدت (اذعب كضعب نعي وضعبب عب رفكي ةمايقلا مونمث) ايندإ| ىف اهيلعنواصاوتتواهتدابع

 اءيج نيدوبعملاو نيدباعلا ىنعي(راذ 0 وأم و) ةداقلا عابنالا نعلي وعابتالا نمةداقلا ا ريشتواهيدباعنم

 لوأوهوهنازجتم ىأراملهتلاسربهق دص ىأ(طولهل نم“ اف) هباذع نم نيعنام ىأ(نإ رصان نم م<لامو)

 ىنعإ (لاقد) رفكلا مهيفروصتبالءايبنالا نالانمؤم ناكهناف ديحوتلا لأ فامأو ميهارباقدص نم

 م”نارحىلاةفوكلاداوس نم ىهو وكن مرجاهف إب رف مث يحىلا (ىل ردا جاهم ىنا) ميهاربا
 هللاه مث يح ىلاراسوهدلب كرتو ىلاعت هللا ىلا رباه نم لَو أ وهو ةراس هنأ ىعاو طوله عمو مأشلا ىلا وجاه
 نم ىنعنيىذلاو بلغيال ىذلاىأ زب زعلاوههنا) ةنس نيعبسو سج نبا وهورجاه ليق هيلاةرجاهملاب

 قال رس دل ا قه ىنحلصياءالا ىف ىمأيال ىذلا (ميكسلا) ىفادعأ

 وه (مايندلا فهرجأ انين 1و)هل-ت نمالا ميحارب ادعب ايدن تعبت للاعت هللا نا لان (تانكتلاود 0 د

 هلسن نم ةوبنلاوةبيطلا ةب رذلاوهيلعةالصلا نوبحي وهنوبحن و هنواوت نايدالا لهأ لكف نسحلاءانثلا

 هلو حونو مدآل ثم سابع نبا لاق نيماصل!ةيمز ىف ىأ(نيحلا لا نا ةرخآلا ىفهناو) اين دلا فهلا ذه
 (نيملاعلا نمد 1 نماهب.<قبسام) ةحيبقلا لعفلا ىأ(ةشحافلان وتأتل<ناهموقللاقذااطول او)لجوزع

 2 ١ وأمو)ةداقلا عابتالا نعليف

 دياعلا ىوأم ىأ (رانلا

 عوبتملاو عئاتلاودوبعملاو

 (نب رصان نم مكاامو)
 ميهاربال (هلنم اف)ةم

 وه (طوا) مالسلاهيلع
 لوأوهو ميهاربا أنبا
 رانلا ىأر نيحهل نمآن م
 ميهاربا (لاقو) هقرحنم

 قوك نم (رجاهمفا)
 ةفوكلا داو سنم ىهو
 ىلا اهتمت نارح ىلا
 هب رب نمىهو نيطساف
 لكل اولاقمأ نموماشلا
 ميهاربالو ةرحه ىن

 ىهعم ناكو نانرده
 د_ةوةراسو طولهنر ده

 لاجرلا نمةوهشلا نوضقت كنا ىنعي (لاجرلان را رسف مث لبق دح ا اهلعفي ا ىأ

 مهب رمل سانلا كرتق نب رفاسملا ناو يت نع ةشحافلا نوتأي اوناكمهناكلذو (ليبسلا نوعطقتو)
 وهدنا) يلا رسما ىأ ( ركنللام«دان فنوتأتو) ءانلا لع لارا راثإبل سنا يبس نوما هانعم ل يقو كلذ لجال

 نا رعلا هلوق ىف لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع بلاط ىبأت نب “ىناهمأ نعمهثدحتشمو موقلا ساجم ىدانلاو عكسااخي

 رك ذيراوداودلو (بوقعيوإ)ادلو ( قحسا هلانبهوو )ريخوها الا ىفىمأيالىذلا (ميكحلا) ىئادعأ (ثلا - (نزاخ)- هال (

 ةاروتلا ىعي سنحلاهيدارملاو (باتكلاو) ءايدنالاةرحشهنأف ميهارب اة رذفىأ (ةوبنلاهمير رذفف العجو) هتروشأ ليعمسا

 ءاقب د وهوأهل للملا لهأ ةيحو رهدلار خآىلاهيلعةالصلاو نسحلااءانثلا )م رجأ) ميها ارباىأ (مانيت 59 ناقرفلاو روب زلاو ليجتالاو

 لهأ نم ىأ (نيحلاصلا نمل ةرخآلا ىف هناو) اين دلا ىفرجالا ىطعي دق ىلاعت هنا ىلع ليلدهيف (ايندلاف) هريغل كلذ سيلومربق دنعهتفايض

 اهبهك-ةبسام) ةطاوالاىهوحبقلا فةغلابلاةلعفلا (ةشحافلا نوبت كن !هموقالاقذا) اطولرك ذاوىأ(اطواو) نسحلا نعةنجلا
 ماولااهيلعمدقي ل مهلبقا دح آن ال ليقف ةشحاف تناك ملاقالئاق ناك ةلعفلا كالت هفئدحافلا ةررقمةفن تس ( نيملاعلا نمدحأ نم

 ليقو قي رطلا عاطق وهاك لاما ذه ولتقلاب (ليبسلا نوعطقتولاجرلا نونأتلكنتنأ) طول موق لبقرك ذ ىلعرك ذي
 بابسلاوةعماجلاوةط راضملاىأ ( ركشلا) هلهأ هيف مادامالادان ملجملللاقيالو سلجم( ميدان فن ونأتو) ةشحافلابةلباسلا مهضارتعا
 سانلا نيب كاوسلاو ةعقرفلاو كلعلا غضمو ىصحلا,ف ذحلاو حازملا ف شحفلاو

 ىلا) ميهاربااهجوزن
 ىفرمأ ثيحىلا (ىبر



١ 

 اهيل

  دقىلبق لسرلاناف كبي ذكتي فورضنالف نوب ذك ناوىأ (نيبملا غالبلاالا لوسرلا ىلعامو كلبق نممأب ذكدقفاوب دك ناوإ
 . ىذلا نيبلاغالبلا غلب ثيحه ىمأ متدقفل اوسرلاامأو مهب ذكست بيس باذعلا مهن لح ثيح مهسفنأ اورضا-ءاو مه ورضامو مهمأ ,مهتبذك
 ١ .اموغلبي ن أل اوسرلا ىلعواوب ذكث يح ةوساءاي.نالارئاسىف ىلف مشي اهفابذكمتنكن ا ووأهناز«موهنلا تاي اب هنارتقاوهو كشلاهعملاز

 مالسلا هيلع ميهاربا لوقةاج نم نوكن نأ ةامتح هموق باوج ناك اف هلوق ىلااهدعب ىتلاتايآلاوةبآلاهذهو ب ذكي الو قدصي نه يلع
 2 نأشو مسيو هيلعهتلا بص هننالوس .رن أش ىف ةضرتعم تعفو تان نوكن نأ او مهريغو حونو سي رداو ثيش موقدإبق مالا دار اوهموقل

 - دالب ريخ متاقدي زو ةكملوقتالف هيف ةضرتعم تعقوابلاصتا نماط دبالةيضارتعالا لجل اف تلق نافاهرتس آو ميهارباةصقلوأ نيب شيرق

 . ءابأنإب هلاالسمنوكنتن أو |وهيلعمشلا ىلصهللالوسر نع سيفنتللةداراالا سيل مالسلا « لع ميهاربا ةصقدارب ناهنايب ورعن تلق هللا
 ْش , شي رق رشعماي مذا ىنعم ىلعاوب ذك: ناوهلوقب ضرتعاف نائوالا مهتدابعو هموق كرش نمهب ىلتبااموحت ىلتبم ناك م السلا هيلع ميهاربإ
 ١ ضارتعا ىرتاكو هو مهاربإ ةمالهلوانت نمدبال ابق نم مأب ذك د قفهلوق نالاهيدن ةمأ لكوهموق ميهارباب ذكدقفادمجاوب ذكن نا

 - هناطلسو ىلاعتهللاةردقةفغصوهد عاوق نيهونو كرشلا مدهوولثالدو ديحوتلابةقطاءاهنوكلاهعب اوت نماه دعب تايآلارن اس مل صتتم

 - . ةوماعو كلذاوأر دق ىأ (قلخاهللا”ىدب فيك ) صفحريغفوكءاتلبو (886)  (اوريإوأ) هناهرب وت حوضوو
 1 ع م جس ع سم ع ال. يصل ع مس مس مسه سل عاصم ع عسل

 امو) هللا مهكلهاف مهريغودو وداعو حون موق لثم ىأ (مكلبق نممأ ب ذكد قفاوبذ كت ناو) ةرتسآلا سيل ( م) هوقو

 || لقحه موق باوجناك اخ هلوق ىلا تايآلا٠ذهليق (اوربملوأ) ىلاعت لوقو (نيبما غالبلا الا لوسرلا ىلع 0 0

 | || ةكمل أ ريك ذى ىهو ميهاربا ةصق ف ةضرتعم تخقواهنا ليقوهموقل ميهاربالوق مات نمن وكت نأ | 7 00

 َ ضرالافاوريسلف) ىتاثلا قاخاو لوالا قالا ىأ (ريسي هللا ىلع كلذنا) ثعبلا دنع :رخالا ف ىأ مرام دال ا[ (هديعيرت)ةفضم مقلع تقطن مهقلخي ىأ( قانا ةنل"ىددُ فيك )اوعي وادري ل وأ ىعمو مهرب ذحتو | لجح_سداجخ اوه د
 || (ةرخآلاةأشنلائشنيهللامث) مهقلخ ادب فيكمهاث و مهرايدىلا اورظناىأ (قلخلا أدب فيك اورظناذ || أدب فيك هلوق ىفرظنلا
 || كلذك اثدبممهئادحاهيلع :رذعتي لاكف ىنمملاوت ,ولادعب ةيناثةأشن مهتشني مهقلخ ىذلاهلا نامث أ ةاشنلا ئشني هللا مثىناحلا
 بذعيإةداعالاوةءادبلا نمىأ ( ريدق ئم لك ىلعةللانا) ايناثتوملادعب اديعم مهؤاشناهيلعرذعتيال || نود ءدبلا بع ةرشآلا
 قالو ضرالاف نيتك متآامو) نودرتىأ(نوبلقتهيلاو)الضفت (ءاشي نم محريو) هنمالدع(ءاشي نم فوطعم وهب ءاشنالا
 1 د || لاق اجلا لهاالو ضرالا ف ضرآلا لغ اءرجتيال هدا نعل اوزجتمءامسلا ىف نمالوءانعم لبق (ءامسلا اوربم وأهلوق ةلج ىلع

 || ىأ (ريصنالو) ىنم معن ىأ(ىلو نمةنلانود نمكلامو) اهيف متنكولىأءامسلا ىفالوهلوق ىنعمليقو || قدا هللا ءىدبي فيك

 || (ىتحر نماوسني كئاوأ) ثعبلا ىأ (هئاقلو) نآرقلاب ىعي (هنلات إي ًاباورفكنيذلاد) ىباذعنمعرصني أ داعالا ىأ (كلذ نا)
 || لاقليقوضعبل مهضعب كلذلاق (هوقرحو أءوأتقا اولاقنأالاهموق باوجناك اف) ىلاعتلاقفمالسلا .نمناكناودختاي (لق) 0 يلو ور و | ناس نسب تال
 7  ءاسؤرلا : ىلع (قلحلا أدب فيك اورظناف ضرالا فاوريس) لقنأ هيلا انيحو أو هربدقتف مهاربا مالك
 ' ناكث يحدملاب وثعبلاىأ (ةرخآلاةأشنلا ئشني هنلامث) ىنعبأ دب أ وأدب وةدهاشملاب هللا ةرطف بنابعاوفرعنل مهاوحأ فالتخاو مهنرثك
 . ةوخآلا نأ ريغدوجولا ىلا مدعلا نم جار او عارتخا اوعادتباىاءاشنا امهنمة دحاو لكناو نانا شنامهنا ىلعليادا ذهوورمعوبأو ىكم
 . ةداعالا ىف عقو مهعم م الكلانالةوخآلاةأشنلا ئوشنب مثقلخلاهنلا ادب فيك لاقي ن أس ايقلاو كل ذك تسا ىلوالا و هلثمءاشنا دعب ءاشنا
 1 كلذمئلاق هناكفةداعالا هزجتيالن أب جوءادبالا»زجحيملاذافءادبالا لثم ءاشناةداعالا ناب مهياع جحا هنلا نم هنابعادبالا ف مهررفاماف
 رداق ( ربدق ئش لف ىلعللانا) ًادتبمهعقوأو همسازربأىنعملا اذه ىلع هيبنتلاف ةرخآلاةأشنلا مدني ىذلاوهلوالاةأشنلاأشنأ ىذلا
 هيلعلابقالاب وهللا نع ضارعالاب وأهنسحو قام اءوسب وأ ةعانقلاو صرحلاب وأةبادطإب (ءاشي نممحرب و)نالدخلاب (ءاشي نمبذعيإ)
 - هئاضقو همكح نم مب رهناهنوتوفنالىأ كبر (نيز متع متأامو) نوعجرتونودرت (نوبلقتهيلاو) ةنسلاةمزالمو عدبلاةعباتمب وأ
 : ) ريصنالو) ّر رومأىلوتي (ىلو نمهللانود نم كلام و)اهيف منك ول طسب ًاواهنم حسف ] ىهوتلا (ءامسلا فالو ) ةجيسفلا (ض رالاف)

 رأضعبل مهضعب لاق (هوقرحوأهواتقا اولاقناالا) ناميالا ىلا مهاعد نيح ميهارب موق (هم .وقباوج ناك اف ميا با ذعمط كئلوأو)
 2 هقب رحت ىلع اوقفناف نيلثاقلا كح ىفاعيجاوناكف نيضارنوقابلا ناكر مهنمدحارهلاق 44 : .*.ءءلث ءرزعزر» ًّه 1 <« ءىف؟ 79:-- . . + ١



 مهرازوأ اولمحصيل لاقاكوهو مطالض ىاببسا و ناكن بذلا لاقثىهواهلج نينمؤملل اونمض ىنلا اطل ازيغون الافث أى( مهلافنأ عمالاقأو) ١
 دقلو) ليطابالاو بي ذاك الا نم نوقلتخي (نورتفياوناكانمجةمايقلا موب نلئسيلو) معريغب مهنولضي ني ذلارازوأ نمو ةمايقلاموبةلماك

 ناسجو ةئامعسآ هموق ىف ثيلو نيعب رأ سر ىلع ثعب ةنس نيسج وافل ا هرمع ناك (اع بخ انس أمهيف ثيلف هموقىلاا-ونانلسرأ

 رادك لاقايندلا تدجو فيك ار .عءايدنالالوطأ انت وملا كل مهللاقفةنسةئامعبر ًاوافلأ شاعهنابهو نعو نيس نافوطلا دعب شاعوةنس

 لئاز مهوتلا |ذهوهرثك أ !ىلع ددعلا اذهقالطا هوتي نزال كلك ليقول نال نس نيسجوةئامعست لقي لو تجرنو تاخدنإيإ اه

 حونهب ىلتب || تقيسةصقلا نالوة دئاغلاب المو اظفل بدع ورصخأ كلذ نأالاددعلاةيفاوةلماك ةنس ناسجسو ةئامعست ليق هناكفانه

 ْض نرغلا ىلا لصوأو مف تفلالازكا ذناكف (8181/) مالسلاهيلعانيبنلةيلستةرباصلا لوط نمهدباك اموهتمأ نم مالسلاهيلغ
 ةنسلابأ الو زيملابء ىو 20 0 5 257570252 يي ب

 اظفل راركت نال ماغلابمث

 دحاو مالك دسحاو

 نافمهسفنأ ١ رازوأ عملا لبس نعاودصواواضأ نمرازوأىأ (مطاقنأ |عمالاقت أ و) مهنسقناب اهواك ىلا

 فيكف مظاقث أعمالاقت ًاومطاقتنأ ن نامحلو انههلاقو عش 2 نم مهاياظخ ن .نيلماكم هاموالوألاقدقتلف |[

 ا نوادي لالسلاءايورتعس دس يدع :قيطخ مهنعنومفرتالميتاءانعيسسللا وا

 3 ا 17 ساو مرازوأ ند مق نارغ نمهدعب نمةمايقلا مون كلااهب لمع نزور .هيلعناك
 ل 0 | أ ,بئارتفاو مهلا معأب ماع ىلاعتدنال عير قتوزببوتلاؤسىأ (نورتفياوناك اسعةمايقلا موب ١ نلمس )
 نس 1 _ او 0 0 هديحوتو هللا ةدابعىلا مهوعد (مهيف) ماقأى أ,(ثبلف هموقىلا-ونانلسرأ دقلو ) ىكاعتهلوق- ف

 وأ ليل مالظو ,ليسس | نائدئاف هيف تلقةنس نيسخوةئامعستلاقالهوءانئتسالا اذهةدئافامتلق ناف (اماعنيسخالاةنس
 (نولاظ مهو) ا ةنسةئام نالف شاع لئاقلالوق اوقكوهفب, رقتااهب نظيدق هكرت و قيقحتلا ىلعل ديءانثتسالانأامهادحا
 (مانيجب نرسل ا أ مه وتلا كلذ لاز ةنسالا اوأ ارهشالاةنسةلاملاق نافاقيقحتالابب رقتةنسةثام لوب هنأ ل ئاسلامهوتيدةف
 باحصأو) احون ىأ أ ددعلا بتا يم ىلعأو اريثك اربصهموق ىذأ ىلعربصاحون نأ ن ايبا ىهةيناثلاة دئافا| قيقحتلاه نم مهفو
 ياخ راو (ةنيفسلا ملسو هيل ةثلا ىلص ىنلل ةيلستهذ_هو مفنأو مظعأهنال فلالا دقعي ىتأ كل ذلفريثكتلادارملا ناكوةنسفلأ

 مهفصن اسفن نيعبسو موءاعدلا فربصف مهوع دياماعنيسجالا ةنس فل موق ىف ثيلاحون ن ًاوهلبقاواتب ادقءاسن الا نأ مادخل

 محا مهفصنوروك ذ نيعبرال حن ثعب سابعنبا لاق كب نما هآ نم ةرثكو كش *15 دمة|ةلربصلاب ىلوأ تناذ ليلقالا هموق نم نمي

 ثفايو ماحو ماسح ون دالوأ ناكفسانلا رثك ىتحةن_س نيتس ناووطلا دعب شاعواماع نيسجالا ةنسفلأ |مهوعديهموق فق بو ةنس

 ىأ (اهانلعجو) مهؤاسنو (نوللاظمهو) مهقرغافى أ( نافوطلا مهن خاف) ىلاعتهلوق يو كل ذريغهرمح ىف ل قواماعنيسجنو افلأ اهرمج

 ةصقلاو ةثداحلاوأ ةئيفسلا ىأ(ةئآ )ةنيفسلا ىنعي (اهانلعجو ) قرغاا نم ىنعي ( ةنيفسلا باكأ اوهانيجتاف) نوكر شم سامع نن|لاق

 (نإيلاعلل) ةظعوةربع (ةبآ) ىلاعتهلوق © ةربعقرغلاب مهب وقعانلعج ليقوةديدمة دم ىدوحلا ىلعتيقب اهنا ليق (نيااعلل) ةربج

 (ميهارباد) اهينولخت ملريخ كلذ )هوفانوعتلا اوعيطاىأ(هوقتاوةللا اودبعاهموقالاقذا) مهارباانلسراو ىأ (ميهارباد)

 ا مب نايغإ دس انائوأللا نود نم نو دبعتامنا) ن وماعتال < كلو مك ارمشوهامم <لريخوهامىأ (نوملعت متنل كنا

 1 نمنودبعت نيذلانا)ةطآ ا اهنومستو مي ديا امانصأ انوع :صتليقوابذك نولوقتىأ (كفاَنوفعو
 لائشالدب (لاقذا)هنع

 علمت ناحل نال هناف (قزرلاهللادنعإ اوبلطافىأ (اوغتباف)وقزرين أن وردقيالىأ (اقزر كل نوكلماللانود
 لع فيلما اقام ىىا (نوعجرتهيلا) قزرلاب يلع عنملاهنالا (هلاوركشاو) هودحو ىأ (هودبعاو) كلذ ىلعرداقلا

 ى وقتلاو ةدابولابمهيمأب وهموق ظعينالهيف ملطاغلبم معلا اوأ سلا نم غلب نيح هانلس .رأ ىنعيانلس رالف رظوأ مها اراانلسرأ ادىأحون

 (مككربخ كلذ ,وقئاوةنلا او دبعاهموقل) ميهاربا نيلسرملا نمو ىنعم ىلع عفرلاب ميها راما طر رةفينحوأو ىضلا ميهاربإ أر قو
 (نوقلتو) ان (ااثوأهللا نود نمنودبعتامنا) ملرششوهامم ملريخوها لع كل ناك نا (نوملعن متكنا) رفكلا نم

 ردصموهواكفأ ًىرقو (اك-فا) قا فريثكتلا ىنعمب قاخ نم نوقلختوامهنعةللا ىضر ى ماسلاو ةفينحوبأ ًارقونوعنصتوأ نوب ذكتو

 نودبعت نيذلانا) ةللءاكرسموةط [ناثوالا مهتيمسن كفالا مهقالتخاوامهلصأن «بعللاو ب ذكلاكهنم فخم كفالاو بعلو بذكوحن

 هريسغقزربالهدحو قزارلا وه هنافهلك (قز 0 :اف)قز رلا نمأيش ؟وقزري نا نوعيطتسيال(ا3 :زر كل نوكلمبال هلا نودع نم

 بوقعي مج ار سكو ءانثلا حفب ودمعن أ ىل !عولركشلاو هي دابعب هثاقللاو دعتساف (نوعجرتهيلاهل اوركشاوهودبعاو)



  نمدباللوألارب هتلا ىلغو فقولا نسح انسح#ىدتباوهبدلاوب ىلع فقو ناريسفتلا اذه ىلعو هيلغالجاذا كرمشلا ىف امهعطتالواةورعم
 .. هناكمولعملا فن لعلا ىننب دارملاو هتيطاب كل لعال ىأ (لعهب كل سيلام ىب كرسشنلا) ناسنالااهسأ ( كادهاجناو) ةلقوءانعملوقلارامضا

 ندوكنم ارمله عج سم( كعج سم ى ا) ىتاخما ةيصعم ىف قولت ةعاطالف كلذ ىف ( امهعطن الف ل اها ن وكناحصيالأ يش ىف كرشتل لاق

 تابثلا ىلعثحو كرشلا ىلعاءهتعباتم نمرب ذحتديعولاو عجرملارك ذ فو مكتئازج حكي زاجاف(نولمعت متنك امك هبناف) كرشثأ

 تلزنف لسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلااكشف دنرب ىتج برشنالو لك انالنإهمأت رذن سأل ص اق وىبأ نب دعس ناىورنبدلا ف ةماقتسالاو

 (نيحلاصلا فمهتاخدنا) ربملارأدتبموه(تاحلاصلااولمجواونمآن يذلاو) فاقحالا (8 ) ىىنااونامقل ف ىتلاوةب الاذه
 نم حالصلاو مهتلج ىف

 كالام نب دعس قدسا نإ !لاقو صاقو ىبأ نب دعس ىف فاقحالاو نامقلةروسىف ىتلاوةب الاهذه تاز
 : 8 : : نينمؤملا تافص ملنأ

 مال | م ء ع 1 ها

 كلذب رععتف تومأو أه يلعتنك امىلا عجرت ىتج برسشأالو لك ؟ امهنهاو تندحأ ىذلا|ذهام همأ هل تلاق
 . 7 5 َ السلا هلع 7 3

 متدهج دقو تحبصاف لظتنإو برشت ولك ا:1ةليلواموب تثكم اهنامثدمأ لئاقايلاقي ورهدلادبأ 577 1 هوب

 ىنيدتكرئاماسفناسفن تجرفن سفن ةئام كل. تناكولمامأ,لاقفاهءاخة|يلو رخآآ اموب كال ذك تنكم ل ل 7 ب
 ١ 5 - 3 . . م .٠ 3 1 3 امنع

 .[|| هيددلاولربلاب » ماو ةمآللاه ذه هتنالزنافدكنب رمشو تلك هنم تسي اساف ىلك انالف تثشناوتثش نا ركف ]| '
 بدلاولربلاب ه يم اوةبالاه فه هللا لزتافبثب رمشو تلك آهنم تسي أامأف ىلك ناوتثشن ا ىلكف ىتققوت مالسلا هيلعفسوب

 نيملاسلاب ىنقخأو اماسم
 وهو نيحلاصلا لخ دم وأ
 نيقفانملا ىفتلزنو ةنحلا

 لوقي نم سانلا نءو)

 كل سلام ىف كرشتل كا د هاج ناو) ىلإعنهلوق: كال ذف كرشلا ىف امهعيطيال ناوامهملا ناسحالاو

 معجم ىلا) ىلاعتلاقف هيلاريصملا دعوأ مثلنا ةيصعم ىف قول ةعاطال ثي دحلا فو (امهعطتالف لعمب

 ونمآن بذلاو)اهيلعك<ب زاجاف ىأاهنايسو وكلا معأ طاصب ىأ (نولمعت متنك امب) ؟ربخاف ىأ(مكشبناف
 لخدم ىف لبقو ءايل اوالاوءايبنالامهو نيماصلاة سم زى ىأ (نيحلاهلا ىف مهنلخ دنل ت اح اصلا اوامعو

 سانلا نمءالب هباصأ ىنعي (ىذوأاذافهتلابانمآ لوقي نم سانلا نمو) ىلاعتهلوق و ةنجاوهو نيحلاصلا
 ولا : 000 هللا ف ىذو اا ذافهنداب انمآ

 8و م ب 0 8 : : ! 0 0 5 نمىداهسماداىا
 ىذوااذا قفانملاوهو هباذع نم فاح نم هللا عيطياكسانلا عاطافهيلعرب_هبلو سانلا ىذا نم عزجديا باذمكس انلاة نتف ا

 مكاذ نم عزج ىأ (هللا

 ىاعت هللا با ذع نمعزج

 كب رنم رصنءاج نألو)
 هما 1 ا: 1. ت

 ىف ةبيصموأ سانلا نمءالب مهباصأ اذاف مهتاسلابنونمؤياوناك سان ىةبآلا»هةهتلزنليقءالبلا || (مكعما:ك انا نلوقيل .٠ 0 07 .٠
 1 | : 7 00 نينيزلا ياوساتلب
 انااولاقومهوضرتعا مهمنغو

 ىف نيعباتمىأكعمانك

 مدابشب هيلعنيتباثكنيد
 مثغللا نم انبيصن انوطعاف
 ىامي لع ابهللا سيلوأ)
 وهىأ ( نيملاعلا رودص

 مهطامعأ رازوأىأ (مطاقنأ َنِمحَسَلُو) م اياطخ ل محن مطوق ىف (نوبذاكل مهنا ئيش نم مهاياطخ نم
 2 اتا تتدكدا باد تاتدتتككتتنتتتتتتت# كتي سوست

 | ءالؤهىأ (نلوقيل) نينمؤملةلودو مف ىأ(كب رنمرصنءاجنألو) رفكو نيدلا نععجرهتلا ف
 | مهبذك افانلقامانلق ىتحانهرك ًاامناو نيماسمانكو كو دع ىلع ىأ(مكعمانك انا) نينمؤملل نوقفانملا

 ٠ | نيذلا هللا نماعيلو) قافنلاونامالا نمىأ (نيملعلارودص ام ل عابهنلاسداوأ) لاقف ىلاعتةلا
 (نيقفانملا نماعيلو) ءالبلا دنع مالسالاو نابالا ىلعاوتبئفاوق دص ىأ(اونمآ

 || دنعمالسالا كرتب ىأ

 . || مويف تلزن نيذلا مهوردب ىلا مهعم نوكرسملامهجرخأنبذلا ف تلزن سابعنبأ لاقواونتتفامهسفنأ
 || قابوةين دمانههىلا ةروسلالوأ نمرشعلا تاب الاهذه ليقو مهسفنأ ىم اظةكنالملا مهافوتت نيذلا

 | شيرقنمىأ (اونمآن ذلل) نايفسوبأهلاق ليقةكم لهأ نمىنعي (اورفكنبذلالاقو) ىكم ةروسلا
 لمحتلو) هلوق كلذف مكبيصت هللا نمةءبت لكبءالفكلا نحنوانثاب1ةلمواننيد ىنعي (انليبس اوعبتا)

 ٠ ش نيلماحمهامو)هلوقب لجوزعمتلا .وييذك افك اياطخانلجانليبس متعبتان ا ىنملاوةرازوأ ىأ ( 5 اياطخ
 - دنعةرهاظامطاح ىأ (نيقفانملا نماعيلواونمآىذلاهنلا نماعيلو ) هلوقب نيقفانملا دعوأو نينمؤملادعو مث ص الخالا نم نينمٌولارودص

 ' ناوانلسس اوعبتت نأ ل وصحخلا فنا ىمالا ن اذه عمتجيل اودارأو سمالا ىلع مالا تاطعق مهليلطخ لمح يده اواو مين دفاورلع . اوناكولا مهتقي رطىهو مهليدس عابتابمهو ىمأ (5 اياطخ لمحت لو انليبساوعبتااونمآ نب ذالاورفكن بذل لاقو) امهياعءازيلا كلم نم

 .واقو كالذاولاق مجعال (نوب ذاكل هنا ئيش نم مهاياطخ نمنيلم احم هامو) مالا كنع لمحتتااف كلذ ناك اف مت أالو نحنثعبنال مهنم نآ نا نولوقيي اوناكشي رقديدانص لوقا اهو اساس اخ رع وال عابتالاب لجل قيلعت ىنعملاو؟ اياطخ لمح
 ةكببس مهرازوأ ىنعيرهسقت لاقت أى أ (مهاقثأ نامحيلو) فلخلاةين مهب ولق فو ئنلا نودعب نيذلا نيبذاكلاكهفالخ ىلع
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 ناتث رفق رفيف هسأر ىلعراشنملا عضوي نم مه نافلا عاولاب (مهلبق نمنيذلا) نونتفيالب وأ بس>!.لوصوموهوانريتخا (انتقدفلو)
 نامالا ف (اوقدصنبذلا) ناحتمالاب(هللا نماعيلف ) هند نعكلذ هفرصيامديدخلا طاشمإب طشع نم مهنموهنيد نع كلذ هفرمديأم

 ىنعملاو دجوب هنادد وجو لبق هماعاكهدوجو دنع ادوجؤمهماعب نا لزب ملامف كلذب لاعوهو ىلاعت هماع ىنعمو هيف (نيبذاكلا نماعيلو)

 ءال لا مايأ فريصوعاشنرلا» انأفركش نفءالبلاو ءانرلا تاقوأأى هب ذك نمدبعلا قدص نيبقي ءاطع نب لاق بذاكلا نم مهنمقداسلا نزيمنلو

 00 مك نيس 0 ها نموه

 0 نايف يل انانسحلا 0 :0) اذهنااهيف بارخالا قنعمو ةعظقنم م ةوزدق شلح ناو

 نحتجالهناردقيكلذنال
 دارأس ابعنب|لاقو نيتيالا نيتاههللا لزئافاجن نم مهنمو لتق نءمهنفرافكلا مهلتاقف نوكرشملا مهةبتاف

 مهريغورساب نب راو ديلولا نبديلولاوةعيب رىبأ نإ شايعو ماشه نب ةما_سةكمب اونمآن بذلا شانلإب
 نيماسملا نملتق نملوأ ناكورمت ىلوم هللا دبعن؛ مجهم ليقو ىلاعت هللا ف بذعي ناكراعىف ليفو

 هنا نظي اذ_هو هناعال

 اولاقو هيواسع ىزاجبال

 ءاس ) نب رفاكلا ْى ةمالاو ذه نممتا باب ىلا ىعدب ن «لوأوهو عجهمءادهشلاد يس ل سو هيلعهئلا ىلص بلا لاقف ردب مول

 عضوم ا نرد ءايبنالا ىثعي (مهلبق نم نبذلاا: :دق دقلو ) ىلاعتلاقف مهازع م ةبآلا هذه هللا لزن اف هنأ ىعاو هاونأ اعرخ |

 مملاءاس ىتعم لع مفر نماعيلف) باذعلاءوس مهموسي ناكف نوعرفب لمار ءاونب ىلتب او لق نم مهمورا املا رم رمش نم مهنف

 0 عيا ع ةنآلا ىنهمورابتخالا لبق مي علان هنو (نييذاكلان هاعياو) مطوقىف ىأ (اوقةدص نبذلا هللا

 صوصخملاو نومكحن كح ءاس عقياملا اهيفر هظيةفص قحلا/لاعفأراث اهل نيذالا نجد رهظيلف

 050 م || ثعبلا ناكن ا لاء 0 5 نومكعاماس) مهنم ماقتنالا ىلعر دقن

 (هلاءافل اوجريناكنم) ميا 0 ل مليقو باسحلاو

 ناف ) 0 ءاحرلاف ا مهقاعيوأ مهيثيف ةيصعلاو عاملا نمدابعلالمعامعي

 تاؤيلابورضلا(تازلعأ ءادغإلا لضرملا رعحاوخلاو قو دءواذامي ركلاناف قاقحت سالا كحال دولا كح ا ذهو هباوث هلىأ
 مهاعأن ءىأ (نيملاعا !نعىنغلهللانا) سؤنلاةفلاخ ىلع نوك دقو برحلا ف نوكيدقوةدشلاو

 نم دبعل هقلخام عيج ىطعأوافءايشالا نعاينغناك اذاهنالفةراشلاامأ في وخحتوةراشب هيفو مهتدابعو

 نيملاعلا نعاينغناك اذاهللانالف في وخلا امأو ماتلا ءاجرلا بج ربا ةعرمتعضاعتالت

 هلاحال(ت'آل) باقعلاو

 | نمحح وهع َ

 ةزامضاع(ىللا) محا عأم 0 0 ةزاجر يصت حا هلطبنل ىأ دبا (عسارعو) | (يتر تا ساعات حسا
 0 2 00 انيصوو) ل ُُه ا أمويطعي ليقوةعاطلاوهو م امعأ نسحاب ىأ (نولمعي

 : نسحامامهم لفي نأ هيدلاوب ناسنالا انيصوو ىنعملاو امهيلعافط ءوامهءاربهانعم(انسح هيدلاوب ناسنالا
 2 22222222 22-------------------3- ل هرسثأل نم جاجزلا

 وأهلنا ةعاط ىلعريصلاب هسفن ( دهاج نهد ) دعولاقد_صدقفرادلا ىفدب زناكناكلوقكت الهلال جأ ناف طرشااباوجو ءادتبالاب

 0 نعو( نيملاعلا نع ىنغاهللانا) اهيلاعجرت كلذ ةعفنم نال (هسقنل دهاجيااف)رافكلاوأهسواسو عفدي نالتيشلا

 نسح مهني زجناو)ةبوتلاو نا الاب ىداعملاو كرشلا ىأ( مهت "ايس مهنع نر فكنا تاححاصلااوامواونمآنيذلاو )هدابعا ةجر ىههنو ىمأ

 لاس الل نيو دنسو ساكنا ل (انسح هيدلاوب ناسنالاانبصوو ) مالسالا ىفامطاسمعأعا ازج نسح أ ىأ (نولمعياوناكىذلا

 تبصو كلوقواهبمهسمأو ديحوتلا ةماكبم هاصو ىأهينب ميهاربا اهيىدووهلوقهنمو لعفي نابهت ىعأ لوقت اريخ لعفي نابادب ز تدصو

 وأان_>هيدلاو ءاتنإب» انيصوان_ى>هيدلاوب ناسنالا انيصووهلوق ىنعمكل ذكو كلذ و حنو هنأعا صوور دهعتب هتيصو هانعهورمعب اديز

 اديز كلوق باب نمانسح لع < نازوجي وانس- سانللاولوةوهلوقك هنسح طرغل نسح هناذ فوهاموأ نس> اذالعف ىأانس> هيد اوءاليإب
 امطوأ انلقلاقهن اكهل قب اطمهدعباموهيلع ةلادامهمةيصوتلا نال امه.لعفاوأ امطوأرامضابهبصنتف برضا ًايهتم< تبر اذا برضا رامضاب



 (نيبملالض فوه نمو ):داعمى باوث نمهلامو هسفن ىنعي( ىدطإبءاج نم لعأىر) نيكرشملل(لف)لاقداعملادراهأوسر دعوا: لو

 لا) ىو (قلينأاوجرتتنك امو) لعيب ىأر مضم لعفب بصن لحم ىف نم مهداعم فب اذعلا نمهنوقحتسيامو نيكرشملا ىنعي

 ىأ كاردتسالل نكس ىنعمالاوأ كب رنمةجرالاب اتكلا كيلا قلأآ مو ىأ ىنعملا ىلع لومتوه( كب رنمةجرالا) نآرقلا (باتكلا

 هلا ىلعوه (هللاتايآنعكن دصيالو) مهني د ىلع مهانيعم( نب رفاكللاريهظنن وكنالف) باتكلا كيلا قلأ كب ر نمةجرل نكلو

 كلوقك نامزلا ءامسأه يلا فاضيذاوهلازن| تقودعب ىأت اب." آلا( كيلا تلزئاذادمب) نآرقلا ىأهنلا تانك ابلمعلا نعءالؤه كنعالىأ

 للا ىضر سابع ن:!لاق ( رخ اهطاهنباعم عدنالو ٠ ناكر شملا نم ننوكدتالو) اح رب ىلا ( كاب رىلاعداو) دئموي وذئنيح

 |عنخالةمصعلا نالوهنيدلهأدار ماو [-وهيلعهللا ىلص ىنئالرهاظلا ف باطخلا امهنع

 اماعلا لع ىنعيدهاجملاقو تاذلا نعهبربعي هجولافهاباالا ىأ (ههجوالا كلاهئثلك )( ع 8 5 )هيفامداسفلا نمهيفورتنآاهطالةفص( وهالا

 ادب ز تبسح لوقت ىتح
 اداوج شرفلاتننظواملاع

 ماعديز كلوق نال
 ىلعلاد مالكداوج سرفلاو

 ةل+!ىرطش ىلعتلخدأ نيقيلاال نإ افلا هجو ىلع 1 ,اثنومضملا كلذ نعراب ايها !تدرأ اذافنومضم

 كلذو نونتفيال مهوانمآ اولوقب نأ اوكرتين انه نابسحلاهيضتقي ىذلا نومضملا ىلعلادلا مالكلاو كضرغشلل متي ىتح نابسحلا لعف

 000 راصا لصوولهنال مزالزتا ىلعقولاو ىهنا

 د | ىلا ليق و ةمايقلا ىلا ليقو توما ىلا كدارلاضي سابع نب!لاقو ةيندمالو ةيككب تسيل ةفخلا,تلزن ةيالا 0

 | لالض ىناكنالسو هيلعهتلا ىلص ىننلاولاقال ةكمر افكلباوجاذه (ىدطابءاج نملعأىب رلف) ةنجلا ع كونج (نوس

 | نيكرشملا ىنعي (نيبملالض فوه نءو) هسفن ىنعيىدطابءاج نم لعأىف رومط لق ىاعت هلا لاقف نيبم بوقعي ميجا سسكو ءانلا

 | نآرفلا كيلا حوبىأ(باتكلا كيلا قلي ن أ وجرت تنكامو) لجوز عدل اوقف نيقي رفلابلعأوه هانعمو أ >2 0357 اهلاو

 | 300 لع(ك رفا انبسام (ارهط ناوكتالف) نآرقلا كاطعاف (كب رنمتخرالا) | (تر ري 52
و) هيلع مهام ىلعمهترهاظ» هنعد اهنوهيلعهمعت هرك ذهن انا نيدىلا هوعد ةنآنوتسو عست ىهوةيكم

 | ىنعي ( هللا تايآن ع كن دصيال

 | نبالاق (نيكر ملا نمنوكتالو) هديحولو هتفرعم ىلا ( كب رىلا عداو كيلا تلزي ًاذادعب ) نآرقلا (مبحرلا نحجرلا هللا مس

 | مهقفاوتالو رافكلارهاظنالو ىأهنيدل_هأهبدارملاو لس .وهيلعةثلا ىلصىنلل ارهاظلا ف باطخلا سابع نأ "نانلا :بسحأ ا

 | ىنلا تلق ناف ميظعتلا لجالاصوصخم هب هبطاخ هنأالا لكسلا ىلع بجا اودانعم( رخآ اهاهللا عم عدتالو) مهوانمآ اواوقينأ اوكرتي

 َ | ةارملاودعم باطخل|تلقىبهنلااذه5كبافا فرآه اهنلا عموع دي نأ نمامو دعم ناك لسوهيلعدللا ىلص ةوقنابسحلا (نونتفيإل

 د | ىأ(كلاه شلك اوهالاهلاال) هريغىعدمتعنالواهلك كرومأ ىلعاليكو هريغذختتال ءانعم ليقو هريغب رخ الا ىلع نيضيقنلادحأ

 هيد «رأئيث لكل منال ههجودهبدب رأامالا انعم ليقو تاذلا نعهب ربعي جول اووهالا ىأ(ههجوالا) ناف وهف كشلا فالحب نظلاك

 ل ٠ زجيفةزخآلا ىفنودرتىأ(نوعجرتهيلاو) قاما ني.ءاضقلا لصف ىأ(محلاهل) كلاهوهف هئلاربغ || رف رلاوامهني فوقولا
 هدارع لعأهللاو ملاعب نبع دك ىلعمطقلا

 دي اوسع ناعم امهقيلعت حصيالو
 ةلك نونامئوةئامعسناهنالطكو وفيآ نوتسو عسناهناي او ةيكم ىهو نيماضع نكلوتادرفللا

 افرح نوتسوةسجوةئامو فالآ ةعب رأ اهفورحو ادي زتبسح تاقولف لما
 «ميحرلا نجرلا هللا مسؤل ًايش نكي سرفلاثننظو

 أ ىأ (نأإ) ءالتباو رابتخاربغب ىأ (اوكتينأ) اانلا نظأ ىأ(سانلابسحألا) لجوزعهلوقف

 قفانملا نم ص للا نيبما ,هربتخنا الكمه_سفن أو مطاومأ فنولتيبالىأ(ن وفي ال مهوانمآاولوقي ) نإب

 باص مهيلا بتكف مالسالاباورقأ دق ةكم ةك«اوناك سانأ ىف الاهنهتلزنلبق بذاكلا نم قداصلاو

 نب دملاىلا نيدماعاوجرفناورجاهت ىتحمالسالإب رارقالا كتم لبقيال هنا رس وهيلعهللا ىلص ىنلا

 مهعبتاف

 نن ال كرتلا ةمتتف نينوتفمري_غامأ وري اوهانمآم طوقلو بح ىو عفم لوأ كرتلافانمآ مطوقل نينوتفمربغ مهكرئاوبسحأ هرب دقن نا

 نينوتفمريغ مهكرتلوقت نار دقت نابسحلاب« ىجما لبق كن ا ى رئال أ ههنشنب عابسلار ؤجهتكرتف ع ةرتنعلوقكرييصتلا ىنعع وهىذلا كرنلا
 ةدهاجو ناطوالاةقرافم نمفيلكتلا سا دشب ناحتتمالاةنتفلا خي ون ماهفتسا اوهو ماللا لبقرقتسمو لصاحهرب دقت ىلعانمآ مط وقل

 ىهاذأ ىلع رافكلا# رباصمو لاومالاو سفنالا ف بئاصملا عاونأو ظحقلاو رقفلابو تاوهشلا رجهوةقاشلاتاءاطلارثاسو ءادعالا

 للاب ذءيناكورسا.نب رامع ىفوأنيكرسثملا ىذأ نماو ءزج دق لسوهيلعهتلا ىلص هللا لوسر باعأن مس ان فتلزئاهن|ىورو مهديكو



 نموأ ىموم نم نينقتتملا نم ( نب رهشتملا نمناك امو) هللا ب الع نم هنو عنب ( هللا نود نمهندرهن) ةعانج (ةثف نماناك اف)
 (سالإث)ايندلا نمهتلزنن (ةناكما اونمت نبذلا) راصو(حتبصأو) :تماف هنمهعنم ىأرصتتاذ هودغ نمهرمصن لاي هللا ب اذع نم نيهنتمملا
 (ردقب وهدابع ن معاشي نم قزرلاطسي للا نأكى و نولوقي) ةراعتساب,رقلا تقولا نكسلو كموي لبق ىذلا مويلاهبدريمو اونعل فرظ
 ىلعاوهنذتدق موقلا نا ىنعيهتمادنراهظاإب مدانلااهامعتسيم دنتواظحلا ىلعهبنت ةلكىو هبوبدسلاق نين.رصبلادنع ناك نع ةإطفنم ىو

115) 
 ىلا نو ءرضتب كلذ ىف هباحصأو قانعالا ىلا ممتن خاف مهي ذخ ضر لاق مث طاسوالا ىلا مهتذخلاف مهيذخ

 تفنليال كلذ ىف ىسوموة ىم نيعبس لقوة ىم نيعبر أ هدشان هنا ليق ىتح محرلاو هللا نوراق» دئانيو ىسوم
 كب تيغت-ي كبلقظلغأ ام ىسوم ىلا هللا ىجواف ضرالا مهيلع تقبطاف مهيد خ ضرأايلاق مه بضغةدشل هيلا
 ضزالا ل جا الراثالا ضع فو هّغال5 نم ىثاغتساو ىلالجو ىف رعوامأ«كغتزف ةىمنيغنس نورا“

 ىلااهزارق غابيال لجرةماقموب لكض رالا ف لحفاجصب وهف ضزالا هب فدخ ةداتق لاق داحالاعوطك دعب

 هلاوهأو :زونكو ءزادبتدبتسيل نوراق ىلع ىسو ماعدانمنا مهنيامف نولوقي ليئارساونب حعبصأو ةمايقلا موب
 ةغاج ىأ(ةئق نمهل ناك اذ) ىلاءتهلوق كاذف ضرالاهلاومأو هزونكوهز ادب فسخ ىتح سوم ةئاااغدف“
 ىلا نمهب لن ام نيعنتمملا نم( نب ردتنملا نمناك امو)ةللا نم هنوعنع ىأ ( هللا نود نم هنورمصنيإ)

 ىلغنومدنيةنيزلاولاومالا نمهللاهقز راماونمت نيذلا كئلوأراص ىأ( سمالاب هناكماونمت نيذلا جحصأ دز

 هناسحاو هللا عنص ىرئامااهنانعمرب رقت ةلكىهليقورتملألبقولعت21(هنلانأكيو نولوقي) ىنعلا كلذ
 نيمدنتماولاقفاومدن موقلا نا ىنعملاون أكن مةلوصفم ىونا ىورو هللا نأ لعا كلي وىنعم كبرو لبق

 نبالاق(ردقي وهدايعنم ءاشي ل قزرلا طسب) هللا نار دقأ و نظأاهانعم نأكو ى ومهنمفلسام ىلع

 هناك راج فسخلا) نامالابىأ (انيلع هللا نمنًالؤا) ءاشي نم ىلع قيضي وءاشي نمل عشوب ىأ سابع

 ىأ (ضزالا ىفاولع نودي ربال نيذللاهلعجن ةرخآلار ادلا كلت) لجوزعهلوق هو (نورفاكلا حلفبال
 ناطلس ىذدنعزعلاو فرشلا نوبل! لق و مومأن واهتو سانلا ىلعةل.طّساواواع ليقو ناءالا نءاراكتسا

 ةدابعريغىلا نوعد» نيذلاليق (اداسفالو) ةردقملا لهأو ةالولا نم عضاوتلا لهأ ىف تازناهن أ ىلع نعو

 نلةدومحلاةبفاعلا ىأ( نيقتملل ةبقاعلاو ) ىصاعملا, لمعلا ليقو ق-ريغب سائلا لاوم أ ذخ ل يقو ىلاعت هللا

 ءاج نمواهنمريخولف ةنسملابءاج نم) ةنجلا نيةنملا ةبقاع ليقوهيهاون بانتجاوه صصاوأادابةللا باقع قنا
 ضرفىذلانا) ىلاعتهلوق ع هرّيسفت مدقت (نولمعياوناك امالات ايسلااولمع نذلا ىزجالف ةئببسلاب
 نب لاق (داعمىلا كدارل) نآر قلاب لمعلا كيلعب جو ًاءانعمليقو نآرقلا كيلعلزن أ ىأ( نآرفلا كيلع

 ىنلا نا كلذوهدلب ىلا دوعيف ف ردن. هنالهدلب لجرلا داعم ىيتقلا لاق هنعىراخبا + رس أ ةكم ىلا سابع
 عجر نم اماف باطلا ةفاخم قب رطلاريفغ ىلءراسةنيدملا ىلا رباهمراغلا نم جرخامل سو هيلع هتا ىلص
 مالسلاهيلع ليريجهانافاهيلا قاتشافةكم ىلا قي رطلا فرعوة ني. دملاوةكم نيب ةفخج !لزنو قيرطلاىلا

 هذهوداعم ىلا دارا نارقلا كيلع ضر ىذلا ن الوقت. ىلاعت هننا نافلاق ممن لاقكدلب ىلا قاتشنأ هللاقو

 (نورفاكلا علفيال هنأك ىو ' ىلاعتهتلاريمضهنيفو لهسوبوقعي و صفح

 )سمالإهانمةتانك ام فرصب (انيلعهتلا نمنأالول) اومدنتو نوراق ىتوأام لثمانل تيلاي مطوقو مهينهت ىف مهئطخ
 حلفبال هناك اولاقمت اومدنتىأ

 نيتحافبو(انب فدخل

 رادلا كلث) نورفاكلا

 اهل ميظعت كان (ةرشآلا

 كلت ىنعياهتأشل ميخفنو
 كغلب واهرك ذب تعم سوىتلا

 ربخ(اهلع )هل فواهفصو
 نبينال). اهتعنرادلاو كلم
 ىف اودع نود ربال

 ريبج نبا ايغل : (ضرالا
 اربك وأ كاحضلا اماظو

 ىصاعلا المع (اداسفال 1(

 ىلاءاعدوأ 'سفنلا لتقوأ

 قاعي مل وهّنلا ريغ ةدابع
 داسفلاوولعلا كرتب دعوملا

 امهتدارا كرتب نكلو
 لاقاك امهيلابوللاليمو

 اوماظ نبذلا ى انكر ئالو

 نءونوكرلاب ديعولا لعق
 لجرلا ناهنعةلنأ ىذر ىلع

 كارسش نوكي نأ هبجميل
 لعن كا ارش نمد دوجأ هلعت

 نعواهتح لخ ديفهبحاص
 لاقمث اهأرق هناليضفلا
 نعوانهه قامالا تبهذ

 ناكةنازي زعلادبعنبر مع
 لاقو ضيق ىتحاهددرب

 ةدومح لا (ةبقاعلاو) ضرالا ىف داسفلا غبتالو ضرالا فالعن وعرف ناهلوقب اثبشتم نوراقو ن وعرف ةعباتم نءريفنتلا ةقيقح مهضعب

 اولمع نبذلا عضوف نوزجالف هانعم (تائيسلااولمع نبذلا ىزجالف ةئيسلابءاج نموا) للا فسم (اهنمريخهلف ةن_.حلابءاج نم نيقتلل)

 اوناك امالا) نيعماسلا بولقىلاةئيسال ضيغبنةداي زومطاحب نيجي لضفارركممهيلا ةئيسلا لمعدانسا ىف نالريمضا|عضومت" ايسلا
 ىذلانا) ةئامعبسب و اطاثمأر شعب ةنسح ا ىزجب واهلثعالاةئيسلا ى رخال نأ مظعلاهلضف نمو نولمعيإ اوناك املثمالا (نولمعي

 رسلان م كريغل سلداعمىلا اوداعم ىأ(داعمىلا)ت ولادعب (كدارا) هيفاميلمعلاوهغيلبتو هنوالت كيلعبجوأ (نآرقلا كيلعضرف

 اهلهالهرهفوهتلا وسر ةبلغلدا دعا هلاعج ىموناشدهلاداعم مويلا كلذ ىفتناك اهمال مستفلا مواهيلاهدردارملاو ةكميدارملاوأهركناذلف

 هئابآدلومو ءدلو ىلا قاتشا نإح:ةنيدملابالوةكعال ةفخجاب تلزن ةبآلا هذه نكلو ةيكمةروسلاو هن زحو كرششلا لذوولهأو مالسالا زعروهظل



 م ارايم كب اغتبسا

 ىنحرتساول فز عوف هجرت
 ضعب لاقف «تجرلة رم

 كلجأ امنا ليئارسا َْى

 ىح هللاعدفهلام ثريل

 ةزونكو هرادب فسخ

 1 لع ناك بقومهمادقإ مهتذخافمهبذخ ضرأ يئىسوسلاةمثنالججرالان وراق عم قم مفاولزة عاف لزتعيلف :
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 1 :(نوراقةصفرك ذإل

 أ | مهلجأب ةاروتلل مه ًارقأو نورهو ىسومدعب ليئارسا ىن لعأنوراف ناكرب_اورابخالإ علا لهألاف

 | ماين أ ىسوم ىلا ىحوأ ىلاعت هللا ناهن ايصعوهنايغطلو اناكو ىنطو ىنبف توصلا ىسح ناكو مينغ و

 | ىلا اورظناذا اهب ىنورك ذيءامسلان ولكر ضخ أ طيخف رط لكى ةعب رااطويخ مهتيدرأىفاوقلعي نأهموق

 [ ىب نافارضخ اهلكمهتيدر ًاواعح نأ مهيمًاتالفأ برايىسوملاقف ىالك اهنملزخمىنا نوملعي وءامسلا
 ٠ [.ىقىوعيطيلاذاف ريغصب سبل ئرهأ قيرغصلانا ىسومايهب ره لاف طوبخلاهذهر غصتست ليئارسا

 اطويخ تيدر فاوقلعتنأ ميم ايهنلانالاقف ىس وم مهاعدفري ريبكلا مالا ف قوعيط؛ لريغصلا ىمالا

 ربكتساو ىسومهب مهرمأام ليئارس اونب لعفف اهومبأر اذاكب راورك ذن ىدلءامسلا نولكارضخ
 هيغب وهنايصعع دبا ذه ناكف مهريغ نعاوزيمي ل مهديبعب بابرالا اذهلعفامالاقو هعطي لف نوراق

 || نونايليئارساونب ناكف جيذلاةسآر ىهو نورط ةروبحلا تلعجر لا ليئارسا ىنب ىسوم عطفاماف
 [ ىلا ىتافهسفن ىف كلذ نم نوراق دجوف هلك اتفءامسلا ع نمران لزنتف جبذملا ىلعاهعضيف نورهىلا مهنابرقب

 | انهىعدل اريصالة رولا قأأو كلذ نمش ف تلون :روبحلا نورطو ةلانسرلا كل ىسومايهللاققف ىسوم
 ىنومعخ هنانإ ار ىتح كف دصأالةناو نوراقهللاةف هلاهلعج ةللالب نورطاهتاعجامانأ ام أل اقف

 | .٠ ةسنوسر عال زاهف ذيول هتبقى احاقلأ اواهمزخ مكيصعاوتاهلاقف ليث كابا ءاسور

 أ اذهىرتنؤراقايىسوم لاقف زوللارحش نمتناكورضخ اقروا طزتهادق نور هامع تصصافاوصصأ

 || هبر ادب ىسو لعجو هعابتابىمومنوراق لزتعاورح_لا نم عنصتام بع! ذهام لاو نوراف 4 لاقف
 | امل ل عجواراد ىبىتج مول ةاداعمو ارو اوتعالادب زيالوتقو لكهيذٌؤي وهو امهنب ىلا ةبارقلل
 مف نوحورب وهيلان ودعي ليئارسا ىن نم 50م !ناكو بهذلا حئافصاهن اردج ىلع برضو بهذأا

 تلالك ىلعهح اصف نوراق هانأىسوم ىلعةاكز لا تلزناماف سابعنبا لاق هنوكحاضي وهنون ديو ماعلسلا
 | هقيىلا عجر مهايشالارئاس كل ذكوةاشاهنعت ةاشسل أ لكو مهرداهن ع مهردفلأ لك ىلعورانيٍداهنعرانيد

 8 | خي لكب صم دق ىم .ومنامطلاقو لن ارسا ىن معلب فارم اومك يد وق هيسكلب

 ( ىب اةنالفاؤيجحت نأ مسمآلاق تةشا<:انرفانريبك تنأ اولاقف ملاومأذخأيدب ري وهو هومتعطاف

 .هوضفرف ليئارساونب هيلعج رخكلذتاعفاذاف اهسفنب ىسوم فذفقتن أى لعالعجا.ط يلعاواعجتو

 4 كلزن 1نوراقاطلاق ليقو بهذ نماتسطلبقو ,هردفلأ اورانيدفل ًانوراقاط لعؤاهوعدف

 أ مثلئيارسا ىن نوراق عجج دغلا نم ناك اماف ليث ارمس اوذب ريضج اذا !دغ كسفنب ىسوم ىف ذقت ن أى لع ىلا

 ]هن جرم ىف مهو ىسوم مولا ج رخ مهاهنتو مه سم أت كجو رس نورظتني ليئارسا ىبنالاقف ىسومىتأ

 ةأىماةلت سلو ىنز نمو نينامثهاندلج ىرتفا نموهددانعطق قرس نمليئارسا ىنبايلاقف مهيف ماقف ضرالا
 لافانآت نكن اولاقتن 135 ناو نورا لاق توع نأ لاءانجرةأضاهلو قر نوم ةدلج ةئام هان دل

 رابلا قاف قلاب ىسوماملاقتءاجامافاهوعدالاق ىنبلاةنالفب ترف كنا نونعزب ليئارسا ىن 0
 نأن ملضفأةب ونث دح اهسفن فتااقف قيفوتلابهننااهكرادتف تقدصالاةاروتلا لزئأو ليئارسا ىنب

 . ب ادجاسىمومرف: ىسفنب كف ذقأ نأ ىلعالعج ىللعج نوراق رك

 ْ لاقف تئشاباهرف كعيطت نأ ضرالا ت يم, ىناهيلا هنلا حواف ىف ب ضغاف كلوسر تنكن ا مهلا لوقيو

 ىعم ناكن مو ةناكم تبئيلف هعم ناك ف نوعرف ىلا ىنثعب اكن وراق ىلا ىنثعب هللا نال يئارسا ىنبايىسوم

 ضرأ اق بكرلا ىلا مهتذ خاف مهيد خ ضرأأيلاقمث هربرس تيغىتح ضرالاهيذ خافه شرفوهربرش

 , مههلخ
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 وه نمدإبق نورقلا نم كله دقهنلا نأ هماغل تابثاوه (ةٌوفهنمدشأ أوهنمنو رقلا نمدلبق نم كلهأ دفنا نأ) نوراق( معيرلوأ)

 ىلهنال كلذب هماعل ىنوأ هنوقوهلام ةرثكب رتغيال ىتحا ذه ٍلعلا نم هدنعامةلج فل - عي لوأل يق هنأك ةاروتلا فهر قدق هنال ىنغأوهنم ىوقأ

 هسفن هب ق!ىتح عفاذلا )علا اذحرعب لوتمسن لكتلة بج وتس هب هسفن ى رو ماعدا يذلا معلا كلة لثنم دنغ لبق ى دنع زم لوا لاق

 ربغل رانلا واخ دب,لب مهب ىلاعن هماعل (نومرجما مهم ون ذ نع مالو )اددعو ةعاجرثك ًاوألالل (اهجرثك ًاو) نيكلاطا عراصم

 نعلئسيالوأ خيب وبلاؤس نواكسي لب :موتهج نمملعتل نولئسيالوأ نولئسيالف م هامش نوفرعي وألا اًوسربغب اه نوفرتعي و !اباسح

 اهيلعءابهشةلغب ىلعتبسلا موب جرح ليقوةرفصلاوةرجا!ىف (هتني زفهموق ىلعجرفن) ةمالاهذهنم نومرجما نيضاملابونذ
 هراسي نعو مالغ ةثاهلث هنيعنءورجالا جابيدلام 1 ز ىلع فال ةغب رأهعمو بهذ نم جرساملعو ناوجرالا

 نيما_سماوناكل يق (ايندلاة ةويحلانوديرينيذلالاق)اني ا جرخ لعاف نملاح هتذي زفو جابيدلاو ىلا نهملع ضيب ةب راج ةئامثلث

 لثم ىنعي ىذلاوه طباغلاو ةطبغولاق (نوراق ىف وام لمسانلتيلإلا افك اوناكليقورشبلاة:داعكراسلاىفةبغرلا ليبس ىلعاونمتامناو

 اونمتالو ىلاعتهلوقكو هوهنود ) 1 (١ هلهبحاصةمعن نوكست نأ ىنمي ىذلاوهدساحلاوةبآلاهذهكهنعلوزت نأر يغ نمهبحاص ةمعذ

 ىلغ تعب هبةثلا لضفام
 هماعي ىسوم ناكوءايجكلا لع وه ليقو هريغب ىناقفاك يلع لالا اذهب ىلضفف كل ذلالهأ ىف رف ىدنعللا

 لجوزءعهلوق مضاجسب ونوفرعي نال ىنعاكناللا لأستالليقو عير شنو 2 .: نلاؤسنوائساماو ||
 تارفصعملاورفصااورجلا ايلا مهياعافلا !نوعيس مهو هموقوو ج رح ليق (هلي زفدهموقىلءجرذل) ا

 بهذ نم ج رساهبلعءابهش ةلغب ىلع ج رخليقو ناوجرالا ج ورساهيلع ضب نيذارب ىلع ج رليفو |]
 نويلعءاضيب ةن راجةثاهاثهعمو ناوجرالا مهءاود ىلعو موياعو سراف فال ؟ةعب رآهعمو ناوجرالاهيلعو ١

 5 راق قوام لئمانا تيلاي اي ايندلاةويخلانودب ربنبذلالاق) بهشلا لاغبلا ىلع نهورجلابايثلاو ىلا ظ
 ىنعي سابع نب لاقوة رخآلا ىف ةئلا دعوا ىأ(معلا اونوأن يذلا لاقو) لاملا نم ىأ (ميظع ظحوذلهنا ٠ْ

 ريخلاوباوثلا نماللا دنعام ىأ هللا باوث حلي و)ن وراق قوأام لثماوذمت نبال ل يئارسا ىنب نمرابحالا

 اهاقليالو) ايندلاف نوراق توأاكريخ كلذ ىأ (ا اص لمعو) هللا ديحوتب قدص ىأ (نمنلريخ) 0

 با باوث كلي وهل وق ىهوةماكل اهذهىتؤيال ل يقو نورباصلاالا ةماصا!لابمعالا ىف رويالىأ(ن ورباصااالا |[
 (ضرالاهرادب وهبانغسفن) ىلامتهلوق اين دلاةنيز نءوهللاةعاط ىلعى ان ورباصلاالاريخةنلا ||

 ( كلن -(نزاغ)- 01)

 هرأ ليقو ضعب
 لغاسو هلعشا نكس امهماع فاض أ نس نوراقامهعدفن هش نوراق لع ثقوب نب بلاك عورملا كلذ تلثنون نعشوب ف

 امك الا اللاق ةطيغاارضت هماعناكل يقوةلاومأ ةرثكب بس كلذ ناكوابهذ ساحنلا نمو ضف صاصرلا نم عئصي ناكف هماعيلا ٠
  هنا)اطبخلا هاضعلارضي | 5“ كله دقهتلا نأ لميرلؤ) لجو زعمت لاق بسك عاونأ تامارزلاوتاراجتلاف فرصتلا نسج ْ
 دجلا ظحلا ( مظع ظحوذل هانعمليق(نومرجما مهب ونذ نعل سالو )لاومالا ىأ(اعجرتك أ أوةوقهنمدشأوه نمنو هرقلا نمهلبُك ا
 لاقو)ةلودلاوتخبلاو>و مالعتسالاؤسنواثسال ليقو مطاح ملاعدنالم هاو -ىل هب ةجاح الف نيمرجلا باقعدارأ اذا ىلاعت نانا ْ

 باوثلاب(رعلا اوتوأنبذلا

 ءاقيواين دلاءاتفو باقعلاو

 (مدي د)نوراق ىطب اغا ىفعلا

 كالطابءاعدلا كالي و لصأ

 عدرلاورجزلا ف لمعتسا مث

 الام كرت لع ذثعبلاو

 ىف ناستلا ىفو ىخرب

 هنلاكمزلأ ىأ ف و ذحت لعف

 نلريخهنلئاباون) كليو
 (نورباصلاالا) ريخ هللا باوث ىه هوةملكلاهذه٠ نةليال ىأ(اهاقايالواخاص لمعو نمآ

 ىسومىذّؤي نوزاقناك (ضرالاهرادب وهبانفسك-) ريثكلا نعل يلقلا نم هنلا مسقام ىلعواين دلا ةنإ زوتاوهشلا نعوتاعاطلا ىلع

 مهرد ىلع مهردفلأ لكن عوراني د ىلعرانيدفلأ لك نعهملاصفةاكرلا تاز ىتحامهندب ىتلا ةبارقللهب رادبإ وهو تقو لك مال سلا هيلع

 ةنالف لطرد لاق تئشارفانرييكتنأ ١ اولاقف كلاومأ ذخأب نأدب ا سوم نالاقؤليئارثما ىب عمم هسننال تداولا

 ىنبايلاقف ىسوم ماقد عمون ناك امافامهمكحوأ بهذ نم ا اراشإ دفا ًااط لعؤ ليث ارساونب هضفرتفاهسفنب هيمرت ىتح ىيلا

 ناولاقتن تاو ا زيفوغو قر نيو ءانداج ىف موب انكي 0

 اهيضرالامنأ اا ىلبشغاةكاوس تنكذا بريل ىيبادجاسىمومرخ ىسفنب اناا نمل

 ىلاعت هللا لاقؤ 0 ني 0 01 ل ا هباصأو
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 - ناكولوفي رعتلاو ةمجملل فرصنيال(نوراق نا) مل ةعافشلاو ّاريغةيهولأ نم (نورتفباوناك ام مااضلا ئيشلا ةبيغمهنعباغو (مهنع
 بوقعي نب ىوال نب ثهاق نب رهص»ن؛نوراقوهف ىسول معن ب!ايليئارساناك (ىسوم موق نمزاك ) فرصنالئشلاتنرف نمالوعاف
  (مهيلعىتبف) ىرماسلا قفاناكق فانه:كلوةاروتا لئارسا ىنبأرقأ ن اكو هنروص نسهر ونملا ىمسي ناكو ثهاف نب نار مت نب ىسومو
 إ |[ شبابنا قريلعدازوأ :داووهلامةرثكب مسهيلعر كتر بكلا ىنبلا نموأ مهماظف ليئارسا ىنب لعن وعرف هكلم ليق /ظلاوهو ىغنبلا نم

 هبحتفياموهو رسكلابحتفم

 هنءان لاقي ةيدعتلل ءابلاف

 هلامأ ىتحيإقثأ اذالجلا
 ةريثكلاة عاجلا ةيصعلاو

 حينافم لمحت تناكو

 لكلالغب نوتس هنئاؤخ
 ديزي الوب حاتنب اوت

 ىأ(هموقهلاقذا)ةدشلا

 لئاقلا ليقو نونمؤملا

 لحمو مالسلاهيلعىسوم
 (ح رفنال) ءونتب بصنذا

 ه4وعكلا 1 هما

 الوك انآ امياوحرفتالو

 ىضر نمالااين دلابح رشي

 هبلق نمامأو نأمطاواهب
 اهكرتي هنا لعب وةرخآلا ىلا

 اهب حرفي الف بي رق نع
 (نيحرفلا بح الهلل! نا)

 ىنغلا نم (هّللا كانا امف

 (ةرخآلا رادلا) ةورثلاو

 ىل! فرصنو محرلا لصتو

 سنتالو) ريحا باوبأ
 0 هللا كالذ ناف كتر آ كاين دب باطاوهانع«ليقو كحلصي و كيفك ام ذأ: نو هو (اين دلا نم كبيصن
 . غبتالو) ماعنإلاب كيلا نسح اممانالا قلامل كتتعاطو ك ب نيس اوإ/اياوعل نسحأ 5 )تلاد ابعىلا( نسح و ) اهنم نم و ظح
 ١ لعلا نمىفال قاقحتسا ىلعىأ (ىدنع لع ىلع ) لاملاىأ (هتيتو اع الاق ني دسفملابحالهللانا) ىنبلاو ظلام (ضرالا داسفلا
 " ةراجتلا ن مبساكملا وجوب ءلاوأابهذامهلعجيبف ساحنلاو صاصرلا ذخ أي ناكوءايهكلا لعوأةاروتلا لعوهو سانلاهب تلف ىذا
 3 3ةنناةمةب قر ليدسلحتفو هلاوق و هلاعف أ نعرصب فرص نم ديعسلاو لف اف هسفن ىلا دحر ظنام لوسلاق لعل ةفص ىدنعو ةعارزلاو

 هسفتلاهاعداواهم رختفاف هللاةنمدب و رليبسهلتقالرهلاوحأوهلاوقأ اوهلاعق اهنيع فني ز نم ق كاولاوفالاولاعفالا عيج هيلع

 1 الضفهسفنل ىعّدااملنوراقب فسخاك اموبهكلهبممؤشف

 ل ل لل ل يااا سس سل ب ب ب -------- لبابا

 نمناكنوراقنا) لجوزءهلوق ف هللا ىلع ب ذكلا نمايندلا ف نوقلتخب ىأ (نورتفيارناك ام مهنع

 | هملعريخ .و لضف ىلع ىأ(ىدنع لع ىلعهتيت وااما)ن 7 راق ىنعب ( لاق نيد سفملا بحال هنا نا) ض رالاىف

 . ةبصعلا لقثتل (ةبصعلابءونتل ) ديلاقملااهنأب وصالاوةنازمخاوهو حتفلابحّفموأ )+:4(
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 نبن ارم نب ىسومو بوقع»نب ىوال نبثهاق نب رهدإ نب ن وراق هنال ىسو م منب|ناكل بق ( ىسوم موق
 ىغبف) ىرماسلا قفاناكق فان هنكلوةاروتا هنمأر ف ,ل يار سا ىنب ىف نكي ملو ىسوم معناكل يقو ثهاق

 قداز ل يقوهلام ةرثكب مويلعىثب ليقو مها ىنب ومهماظف ليئارسا ىنب ىلع نوعرفلالماع ناكل يق( مهبلع
 هبايئرج نمىلاةمايقلامويهنلار ظني اللاق ٍلسو هيل عفنلا ىبص ننال وسر نار مت نبا نع( قال اربشهبايث لوط
 حتفم عج (هحتافمناامزونكلا نممانبن آو) واعلاو ربكلاب مهيلع ىنب ليقو نيصيحتصاا ىف هاجر ءاليخ
 مهبليمو مهلقثتلهانعم (ةوقلاىلوأةبصعلابءونتل) هنئاز ىنعيهحتافم ليقوبابلاهبحتفي ىذلاوهو
 || ليقوةرشعلا ىلاةثالثلا نيبام سابع نب |لاقورسشءة جلا ىلا ةرمثعلا نيبام ةيصعلا ليق اهلقثل اهولجاذا

 ([| نمنوكب ام ىوق الجر نوعب رأهحيتافم لمح ناك سابعنب!لاق نيعبسلا ىلا ليقو نيعب رالالا
 ءياع تلقثو ترثك امافديدح نمتناكوهزونك حبتاةمهعم لمع بهذا أن وراق ناك ليقولاجرلا

 || ىلع بكراذاهعم مم تناكو عبصالار دق ىلع حاتفم لكرقبلا دواج نما هلع تلقثف بتشخ نماهلعج
 | ىأ (نيحرفلابحيالهنلانا) حرمتالورشثأن ةورطبسال أ (حرعتلم يقفل ااقذا) الغب نيعب رأ
 || نأمطأواهبىضر نمالاايندلابح رفياالهنا ليق مهاطعأام ىلعةتلا نورك شيال نيذلا ني رطبلا نب رشألا

 لاق نم نسح أ دقلو حرفي لبي رق نعاين دلا قرافيسهنا لعيب نمامافاهيلا
 : الاقتتا هبحاص هنع نيت * رورس ف ىدنع غلا دشأ

 || تاركشم وقتنأوهو ةنجلالاومالا نمهتلا كاطع ايفبلطاىأ (ةرخآلارادلاهنلا كانآ اهف غتباو)
 ىتحةرخ" اللايندلا ف لمعت نأ كرتنالىأ (ايندلا نم كبيصن سننالو) هتلااضر ىفهقفنتو كيلع عنأ اهف
 ليقو محرلاةاصوةقدصلاب ةرخ .اللاهيف لمعي نأ ايندلا نم ناسنالا بيصن ةقيقح نال ب اذعلا نموجنت
 لوسرلاة لاق ىدوالا نوميمنب ورمع نعم ةرخآلااهب ب لطت نأ كانغو كب ابشو كنوقو كن سننال
 . || كمقس لبق كتحصو كمرهلبق كبابش سخ لبقاسح منتغا هظعي وهو لجرل ل سو هيلع ىلع تلا
 : | /نوميمنب ورمجو لس مث دح اذه كتوم لبق كتايحو كلغشلبق كغارذو كرقف لبق كانغو
 . || هتمعنب كيلا نسحأ# هنلاةعاطب نسحأ ىأ (كينكهسا نسح  كنسحأو) لسوهيلعهتلا لص نلاقي
 ١ || داسفلا بلاط دقف هللاىصنع نم لكو ( ضرالاقداسفلا) باطتالو ىأ ( غبتالوإ) سانلاىلا نسح ا ليقو
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 ىأ (ةريخخامط ناك ام) ءاشيامراتح كب روءاشيام اح كب روىأ (راتخمو) ىلع ةوب ولامفالا اخ ةلالد هيفو (ءاشيام قلي

 وهو لل ةريخلا نا ىنعملاذاراتخح وهلوقا نايب هنالد ريا مط ناك امى فطاعلا لخ ديو م_ميلعةريخلاهل اوامأيش هللا ىلعاو رات نامط سيل

 ىئنلام لب دعب أد قف ريا هيف مطىذأاراةخ و ىنعم لعضو نموه.اعراتخي نأ هقلخ نم حال سيف هلاعفأ ىةمكحلاهوجوب لعأ

 لمعتسإ ريخنلا نمةريحلااولازنعالاىلا لئاموهف لص او مظريخو هام دايعالر ات وهانعمولاق نمو ق+ارايتخالزب رقت قالا رايتخا

 ميك ارششا نءءىربهللاىأ (نوكرشيامع ىلاعتو ةلاناحبس) هقلخ نمهللاةريخ دم طوق كريخنملا ىنعمب وريختلا وهو ردصملا ىنعب

 هدحو لسوهيلعةللاىلصةننالوسرةوادعنم (مهرودص) رمصن (نكنام كب رو) رايتخاهيلعدحالن وكي نأ نعهزنمودو
 رب رقت( وهالاهلاال) اهبصخلاةيلالإب رئأتسملاوهو .(متهاوهو) ةوبنلا ىفهريغهيلعريتخ اله مطوقوهيف مهنعاطم نم (نوناعيامو)
 بهذأىذلاهنادجلا.طوقوه (198) 6 آلاو) ايندلا(ىلوالاىفدجلاهل) ىهالاةلبقال ةبعكلاةإبقلا كلوقك كالذل

 نمل جر ىلعنآرقلا اذهلزئالولاولاق نيحنيكرشمللااوجةيآلاهذهتلزن ( راتخي وءاشيام لاخي
 دجال بقوه دعو انقدص 0 100 :
 0000 ا مرا خرا فاك ىنةثلا دوغينم نب ةدرعو ا ةريغملا نب ديلولا نسي مظهرا

 جت رع مسيل ىأ (ةريدخا مناك امإ) ةتبلا يلع ضارتعاالءاشيا-؟ءاشب نم صن أ لو ىاطما كاملا هنال
 ا (ك هو هللا هزن معو هيف مطريخلاو 1 الاوحناك امئاراتخج ودام ليقوهنلا لعاوراتخت نمط شاول

 8 (نونلعيامو مهرودص١ نحن ىأ(نكستام لعي كب رو نوكر شيام ىلا ءتوهنلا ناح.بس) لاقف هسفن ىلاعت
 ن "لإ ا 16 2 ع 5 . 2 0-5

 در اور اا ىهنودمحب وايندلا ف هئاياوأهدمح ىأ (ةرخآلاو ىلوالا فدجلاهلوهالاهلاالةتلاوهو) نورهظيىأ
 6# ككل ثعنلا 0 . و

 ا ا ا ةكم لهال داب لَو ىأ (لق) لجوزءهوق ُُج (نوعجرتهيلاو) ةواقشلا,ةيسملا - هس - ا 5 0 ع © - تان ع -. - هاو 5 ب هدول اد أ طال درا هتاط هال كس سابعنإ لو قل نيءاضقل لصف ىأ (ملو) ةنجلاةزخآل

 00 00 ين يمتاريغملا نمإ) هيفراهمال (ةمايقلاموبدحلالا اد ىأ(|دمرسر الا كمل ماع نا) ىفو ربخأ
 00 را 35 ؟تلعهللا, اهدا تيأس ل ) .كوبتو مهف عامس ىأ((نوعمسنالفأ) ةشيعملا هيف نوبلطتراهنب ىأ (ءايضإ
 ىأ (نورصبتالف هيف نونكست ل يلب مكيت أي هتلاريغهلا نم) هيف ليلال ىأ (ةمايقلا موب ىلاادمرسرابلا
 لاح ىفءرملانالنابقاعتي راهنلاو ليال لعج نأ قا ىلع ىلاعنةنلاةمعن نمناليفأطخخا نمهيلع متأام
 هلجالو راهنااءوضالول كلذهل متبالو + يلا جاتحبام ل صحيا بهتلاىلا عوف دم فيلكستلا لاح ىفوايندلا

 دنحاوودر زا | قدا كوكا اال زا لساي ااا
 هنزوو ةديزم مجماو درف 0 0 0 0
 ةاقل وب لاو لسف | لدلافعأ (هيقاونكسل) ءايضلاوةماتلنابقاعتبأ راتبا لربه ت نسوا لاق
 ءايضب كيني للاريغدلا نم قاكرش نا لوقيف مهيدانبم وب وإلامهيفهتلا من ىأ(نوركسنن ملماو) راهنلاب ىأ (هلضق نماوغتبتلو)

 قيلاو' (نوعمنالفأ لئقوانح رخل اع (انعزند) خيب ونلاو مي نا رشمللءادنلاكلذر رك (نومزن انك« نبذلا

 ىل عرقي نمقوربخأ || مالاكأ (انقف) مل صنورهبرتلاس هن هنإ هلع دهشي لوسر نب (اديهشتمالكننإ) انا
 لمج نا هت رألذ) 1 لضو)للديحوتلا ىأ( هلل قدا نأ او ماعف )اك رمش م نابكتجخ ىأ ( ين اهرباوتاه) .هلسراةبذكملا

 لاقاك هيف نوفرصتتراهنب لقيهلو ( نورصبتالفأ يف نونكست يلب كينأيهلا ريغهلا نم ةمايقلا مويىلا !ادمرسراهنلا مكيلع هللا

 كلب سيل مالظلاومدحو شاعملا ف فرصنلا سيل ةرئاك-ة«هب قلعت ىتلا عفانملانال سم. لاءوضوهوءايضلارك ذلبهيف نونكست ليلب

 نورصبتالفأ ليللابنرقوهذئاوففصووهعفانمركا ذ نمرضبلا هكردبالام كرد عمسلا نال نوعم_.فالف اءايضابنرقمث نمو ةلزملا
 (هلضف نماوغتبتلو هيفاونكستاراملاوليللا كل لعج تجر نمو) هوحنو نوكسلا نمتن أ هرصبتام مالظلاةعفنم نم رصبد كريغ نال

 نآزوج جاجزلالاقو همعن ىلع هللا (نوركشت <لعلو) رئنلاو فلاب, نم نوكيفراهنلا فلل لضف نماوغتبتلو ل بلل اونكستل ىأ
 هيفدإ_ذف نماوغتبتلو يفاونكستلاراهنواليل نامزلا < ل_عج ىنعلا نوكي وام_يفةللا ل ضف نم اوغتبتلوامهيفاونكستا هانعمنوكي

 كارشالا نمهللا بضغل بلج أ ئيالن أن ذل ءاكرشلا ذاخنال خيب وتلاررك (نو.عزت متنك نبذلا فاكرش نبأ لوة يق م-جدان: مو.و)

 اينودهشي م.ءلعءادهش ماللءايبنالا نال مهيبن ىنعي(ا ديهشةمأ لكنمإلانجرخأو (انعزتو) هديحوت نمهناض ص ىف لخدأ ئيثالاكهب

 لضو) هيحوتلا(هلل قانا ذئنيح (اوماءف) ل سرلاةفاخمو كرشلا نمهيلعمتنك اهف(متناهرباوناه) مالل (انلقف) هيلعاوناك

 اًمادى لعمل ناثلوعفم
 ةعباتملاوهو درسلا نم

 رهشالاىف مطوقهنمو



 ىلاعنهللا ناامهنعهللاىضر سابع نبا نعوريغالءاتلاب نوقابلاوءاتااوءايلا نيب ورمعوب اريخو ىئاغلا نمري_خ قابلا نا (نولهتعئالفأ)
 نفأ) هلوقبةيآلاهذهررق مث عتمي رفاكلاو نب زتي قفانملاب دوزتي نمؤملارفاكلاو قفانملاو نمّؤمللا فانصأ ةثالئاهله ل عجواين دا قاخ

 انعم نك ) هببصم وةكردموهبئا ارىأ(هيقالوهف) ناب ةدجلا تيم اذا اوةعاداهمالاهمم نس أئشالف ةنجلا ىأ(انسحا دع .وهاث دعو

 ا هلبلا لصهنلالوسر ىف تل زن نور. ذحن مهنافهوب دكفهوحنورانلا اورذحنيذلا نم (نيرضح ا نمةمايقلا موب وهمئاين دلة ايحلا عاتم

 . ايندلاةايحلا عاتمنيب توافتلارك ذا اهنا ىلوالاءافلا ىنعمورفاكل او نمؤملا فوأ لهج ىنأو ةزجو ىلع فوأ هللا هنعا لهج ىفأو لسوهيلع

 دوءوملاءاقلنالبيدسنلا ةيناثلاءافلاو ةرخآلاءانب ًاوايندلاءانب آن يب ىوسي ىل> ١توافتلا !ذهدعب أ ىأداندعو نفهلوقب هبقعهللا دنعامو

 ] هللا ىداني ( ميداني موب و) لصتملاب لصفنملا هبشدضع فد ضع ل يق اكىلعوه مثعتملا لاح نعراضحالا لاح ىجارتل مثو دعولا نعسبسم

 . الوعفمو ( نومجز متنكن بذلا) مهمعز ىلععانب ( قاكر يشن لوقيف ) رك ذاببوصنموأةمايقلا مون ىلع فاطعوهو خيب ون ءادنرافكلا
 . قحنبذلالاف) ١ د> ا ىلع :رادتقالازوجيالو تذنظ باب ىف نيلوعفملا ف ذح زو و ٌقاكرسش مهنو محزن متةكه رب دقت نافو ذ< نومجزت

 ' نيعجأسانلاوةنجلا نم مهجن المألهلوقوهو تبثوهاضنقم مهبلعبجولوقلا مهيلع ق> ىنعمورفكلا أو أن يطايشلا ىأ (لوقلا مهيلع
 ْ ربخلاو فو ذم لوصوملا ىلا عجارلاو ةةص ىلا مطانل اوسو كرشلاىلا مهانوعد ىأ (اني وغأ (178) نيذلا) ًادتبم (ءالؤهانب د)

 || ايندلا ىلع ةرآلا حجري نم ل يقوىنافلا نءريخ قابلا نا ىأ (نولقعتالفأ) مظعلار حبلا ىلا سايقلاب 6 م 0
 م ةعاطب نيلغتسشما ىلا ثاثلا كلذ فرص سانلا لقعاله لام ثلثب ىدوأ نم ىفاشلالاقاذطو لقاعب سيلف || خم ( .ءوغاك )
 ٠ ْ نغأ) ىلا عتهللا ةعاطب نولغتكملاالا مهام و ريثكلاذخأو ليلقلا ىطعأ نمسانلا لقعأ نال ىلا عتةنلا مرر فو
 ْ ىأ(ايندلاةويحلا عاتمءانعتم نك ( هيلارئاصو هبيصم ىأ(هيقالوهف) ةنجلا ىنعي (انسح | دعودان دعو اني وغام لثمايغاووغف

 || ليقورفاكلاو نمؤملا فاذهليقرانلا ف ىأ(نب رضحما نمةمايقلا موب وهمث) بي رق نع هنعلوزنو || ةرايتخإبالاوغن لانا نونعي
 0 داو راع قر وزوج ناو جرع لع ليقو لهج ىبأو اسوهيلعهللا لصىنلافتازن || اووغ كلذك ءالؤهف
 ىقاكرمش مهمأايندلا ف ىأ (نومعزت متنكن يذلا قاكرسث نب أ لوقيف مهمداني موب و) لجوزعهلوق ه) ةريغملا || مهانءاوغا نال مهرايتخاب
 || (اني وغأ نيذلاءالؤهانب ر) ةلالضلا سؤر مهو باذعلا مهيلعبجوىأ (لوقلامهباعقنيذلالاق) || الي وستو ةسوسوالا نكي م

 اوناك امكيلاانأربت) انللضاكمهانللضأى أ (اني وغاكمهانب وغأ) عابتالامهورىنلا ىلا مهانوعد ىأ || مهيغوانيغنيب اذا قرفالف
 | ىأ(مءاكرشاوعدا) رافكلللىنعي (ليقو)ءادعأ اوراصوضعب نممهضعبربتهانعم (نودبعيانايا أ ايعاد انلي وست ناك ناو

 | اوناكمهنأول باذعلا اوأرو) مهوبيحملىأ (مهاوبيجتسي لف مهوعدف) باذعلا نم كصلختل مانصالا ىناكدقف رفكسلا ىلا مه
 | لأسىأ (مهيدانيموبو) ةرخآلا ف باذعلا اوأرامايندلا ف نو دتهماوناك مهنأول هائعم (نودتبس || ىلإ مهنا ءاعد هتلباقم

 | (مهيلعتيسعف) نييبنلا نء كيلا لس 1 نا مكباوج ناك امىأ ( نيلس .رلا متبجأ اذاملوقيف) رافكلا نم مهيف عضو ام نامإالا

 | مهف)ةجالوردعمل نكيلف (.ئموب) جيجل اوراذعالاورابخالا نع (ءابنالا)مهيلعتيبتشاو تيفشكأ || يلا ترم و لاعمال
 لمع *و نمآو بات نمامأ ف )اضعب مهضعب لأ سي الف نونكسي ل بقو نوجتحالو نوبيجال ىأ (نولءاسنبإل 4 0 9 4 لا
 | كب رو) ىلاءتهلوقو ف بجاوهللا نم ىسعو نيجانلاءادعسلا نمىأ (نيحلفملا نمنوكينأىصفاحلاص | © 7 لصنرك نم
 6 3 6 0 : هل اوقك وهوبتكلا نم

 ' قلخم رفكلانمهوراتخاامومهنم( كيلاان أري )<سفن ااومولوهلوق ىلا قا! دعو. دعوهننا نا يمالا ىضقا مل ناظيشلا لاقو

 ىوالاةلجا ىنعمل نيتررقم امهنوكل فاعلا نم نيتلجلاءالخاو ,متاوهش نوعيطيو مهءاوهأ نو دبعيلب (نودبعيانايا اوناك ام)

 مهنأولباذعلا اوأرو) مهوبيجلف (مهطاوبيجتتسي ف مهوعدف ) باذعلا نمكصلختل مانصالاىأ(مءاكرسشاوعدا) نيكرشملل (ليقو)
 يح :وبامالوأ ىكح ميلا اواسرأن بدلا( نيلسرملا متبجأ اذاملوقيف مهيداني موب و)باذعلا | وأراملىأف ودحواباوجو (نودتهباوناك

 نبذلامهنيطايشلا نادر ذتعا ةهآلاةدابعب اوحي واذا مهنالمهخيب وت دنعرفكلا ةئأوأ نيطابشلا هلوقراممءاكرسشدل مهذاختأ نمدب
 للعلا ةحازاو لسرلا لاسراب مهملعجاجتتحالا نمهب نوتكبناممث مهت صن نع محرجعو مهتط !مهتئاغتسال مهبةنامشلاهبشيام ممهووغتسا

 باوح مهد: نكي لذانوبيجاذا اورد لف باوجلا مهيلعخ ليفو رابخالاوأ جِجا مهياعتيفخ (ذئموبءابنالامهيلعتيمعف)

 نماماف) باوجلا نعزجتلا ف نوواسني مهنالةور ذع هدنعن وكي نأ ءاجرةج اور ذعلا نعاض هب مهضعب لأسيال (نولءا تال هف
 نم ىسعو هنلا دنع لفي ن ا ىسعف ىأ ( نيحلفملا نم نوكين أى سعف الاصل متو ) هدنعنمءاجامي وهب رب ( نمآو) كرمشلا نم (بات

 فه لزنأالولةريغملا نبديلولا لوقلاباوجلزنو ناميالا ىلع نب رفاكسلا بيغرتو مالسالا ىلع نيماسملاةراشب هيفو قيقحت ماركلا

 ْ كب رو)دوعسايأوأ فت ىنعيمضعنيتب رقلا نمل جر ىلع نآرقلإ

١ 



 2 ةبألاو ماع ةغيصلا تناك ناو توملادنءع ؤجلاقي نءرك أ ىنكلو قداص كن أتءاعدقانأ ١ يأن اايلاقهل ادنع ايل دوعا

 ىمسإم نايبلاءارونالذف مهرايتخاعو وسلأو :دتهم!منكلو عج !سانلا ىدهدةونايبلاوهىدطانولوق» منال ةلزتعملا ىلع

 تلاق (انمآ اموح ملل نكس لوأانضرأ و و ا ةردقلاو قيفوتلاءاطعاوءادتهالا قاخوهوةباده

 قومط نكمهنإب ر +غاهللا مهمقلافانضرأ نمانوفطختت نأ كلذ ب رعلاانفلاخو كانعبتانا م نحن شي رق

 مهبلسي و فطختللموض رعي نأ مقتسرفأفةر ةكمهو بوأ لك نم هيلا ىنجتتارّعلاوهتمرحهناطق نمأوتيبلاةمرحهنمأىذلا مر

 بوقعيو قد مءاتلاب و(هيلاىب ا مرحلا لهأ ىلا نءالاداخساو مالسالاةمرح تيبل' ة.رحىلا اومضاذا نمالا

 الرتب وه (انذانماقزر) _(878/) _ ئشلكنمتينوأو هلوقك ةرثكلا لكلا ىنعم (ئثلكتارغإ عنجتو سل قالا (888/) ئثلكنمتبتوأوهلوقك ةرثكللا ةيلكسلا ىنعم (ئنلكتارم) ع

 اياهميدوار ثينع ل سوءيلع نبا لست كوخ هرىفتا ازنتدمحأ ند ىدبتال كن !لاق ة ةرب ره ىبأنع
 نم اج خس“ || هعدوارثيحر دبع لسانالوسرف تاز تيحأ نم ىدهكنالقةربر هنأ نع(م) |

 0 5 تارذلا كل د يشأ تلال الق معاي توما دنعتبلاط أل لاق سو هيلعهتلا ىلص ىنلا نأ كلذو مالسالا ىلع بلاط

 ةاناللا هاف عوز م | 1م كييعاج تررقال ع زج كلذ عنز اك وارد نتي رقىريعت نأالوللاقةمايقلا موباهب
 ةركشلا 0 6 انيدش رلأ نايدأ ريخ نم 0 دمحم ند نأب تماع دقلو
 قلعتم(نوملعيال مهرثك أ ثاعم يدخل حرت 0 ا ا حايشالاةلم ىلع كلو نكلو)ةفصاب ةمصختلا اتيبم كاذب اسس مدعو سراة ادا 3

 ةكقور كلذ نا نورك ضرأ نم برعلا انجر كن أانفخ كنيدىلع كانع.تانا نكدو ق-لوقتىذلانا معنلاثا ٍلسوهيلع مهنم ليلق ىأ اندلنع هللا صن لاقدب أك لذو فانم دبع نب لفون نب نامعن ترا فت ازنةكم ىنعي (انضرأ نم فطخختت
 الةاهج هرثك وهلا دنع ضعب ىلعمهضعب ريغي ةيلهاجلا ف تناكبرعلا نا كلذو (انمآ اموح مط نكس ؟لوأ) ىلاعتهنلالاقةكم
 ؟ ةعداز تاذ قرش نمءابظلا هيف نمأي ناكهنا فورعملا نمو مرحلاةمر حاوناك ثيح نونمآ ةكملهأو اضعب مهضعب لثقي و
 نا اوملعلةتلا دنع مهنا فس همرحلاىلالم<وهيلاعمجب وباب ىأ (هيلا ىجي) ةأدحلا نم ماجلاوبائذلا
 هدنعنم نمالاو فوخلا و كلذ نوماعيالةكملهأرثك أنا نمي (نوماعيال مهرثكا أنعلواندان ءاقزز يش لكتا ارمث) نِعلاو
 نمانكلهأ و ) هباونمآ مسابعنبالاق (اليلقالامهدعب نم نكست[ هتك اسم كلتف) مانصالا اودبعو هللا قزراواك افرطبلا اذا فطختلا اوفاح (.1و || فاوشاعليقوتغطو ترششأى أ(اهتشبعم تر طبة برق لهأ نم ىأ(ةب رق نمانكلهأ مكو) لجوزعهلوق
 006 لعل كاهمكب رناك ام و قلم اءانف دعب قابلا هنال ىلاءتةنلا ىلا اه يما راصو ميك اله دعب دحأا مف اذه (اهتشيعم ترطب يرق || 0ك (نيئراولا نحنانكو )باونساهراك ًاواهلقأالاهنمرم سيل ليقو اليلقانوكس نا
 لثمف اوناكم وق 1 صخو ,هرذ.الوسراهمظءأواهربك أى ىأ(الوسراهمأ ف ثعبيىنح) اهلهأةر فاكس ىنعي | 5
 اهولباقو ةمعنلا اوركشي مهربخ ليقو مهغلبي ومهيلا ىدؤيهنا ىنعي (انتابآمهيلعاواتي ) ءايدنالا متاخ نال سوناتا لسا ال١ 0 رف هيلع مامن ىلا || ”دسرتك- ىهورقلامأ يف تعبت بقدن دلل ناك ىرافارضالا | تسلا ا

 فدع اين د اكللا امو) ءاضقتاوءانف ىلا ىه م مينابح مايأهب نوعتمت ىأ (اهتنب زواين دل ةوبحلا عاتف يش نم متيتوأأمو) بصن و واوكلهافرطبلاب لجورزعءلوقف نوكرشمىأ( نوم اظاهلخ والا ىرغلا ىلهمانك امداونمؤيل ا مهبلزانباذعلانا

 ىف لعفلالاسي ورب | ينك اند عفانموةعطقنمريشدملا ذىحو باوشلا نع سلال تان ايندلا عفانمو ةعطقنمريغةئادىهو بئاوشلا نع ةصلاخةرخآلا عفانمنال (قيبً وريخةئلادنع |
 دوم دالبكرافسالا ىفاهنودهاشي راثآلا ةيقابمطزانم دهاشير انآ ةيقابمطزانم (مهتك اسم كلتفإ) هيفدتلا قحح ظفحصال نأوهو ىنغلالايحاةوس رطبلاو اهتشيعم اسم كتف ) هيف هللا قح ظفحال نأ وهو ىنغلا لامحاءوس رطبلاو اهتشيعم

 وآامو قب رطلاراءورفاسلاالااهنكسيو ىأ كلا نم (اليلقالامهدعب نم)ةراشالااهبف لماعلاو لاح( نكسنمل) مهربغو بيعش موقو

 ىتح)ت قو لكف(ىر هلاك إهمكب رنات امر) انريغاويف فرصتلا كلءالىأاهينك اس نم نك اسما كلتل( نيثراولا نحئانكو) ةعامت
 فناك امووأةرذعملا عطقوةخلام ازلال (الوسر) اهمظعمواهلصأ ىأاهمأ ىهىتلاة ب رقلا فىأ ىلعر ةزح ةزمطا سكب :(اهمأ ىف ثعبي
 مالسا|هيلعا دمت ىنعيالوسراهتحت نم تيحد ضرالا نالةكم ىنعي ىرقلا مأ ف ثعبي ىتح ضرالا ف ى رقلا كلهم نأ هئاضق يتباسو هللا كح
 باذعلا نوقحتسماهلهأوالا ماقتتال مهانكسلعأ مو ىأ (نوللاظاوله والا ىرقلا ىكلومانك امد) نآرقلاىأ (اننايامهملعاواتي)

 هومتبصأ ئثىأو (اهنني زوايندلاةايحلا عاتف موش نم متبتوأامو) مهبلا اراذعالا دعب مهت رباكمو مهدانعو مه :رفكى عمهرارصاوهو مهماظن

 ماددنال( وز كلذ نمهسفن ىف(ريخ) هباوثوهو (هنلا دنعامو) ةينافلا ةايحأةدم ىو لئالقامإيأ ةني داما



 ىدهالا باتكلإبناينالا ىلا كءاعداوبيصتسي/ناف(مهءاوهأن وعبني امم لعاف كل اوبيمج/ناف) نارحسامهنأ(نيقداص متنك
 . هاوهنبدلاف عبتا نمملضأ دح أ ال ىأ ( هللا نم ىدهريغب هاوه عبنا نم 93 نمد) ىومها عابتاالا تح مط قبن لواومزلأ دق مهنأ عاف

 ١ ريثكليصوتلا (نورك ذي مهلعل لولا مهانلصؤ دقلو نيملاظلا موقلا ىداوبال تلا نا) هاوه نيبو هب ىلخ الو ذخم ىأ لاح ىدهريغب و

 ظعاومواربعواصمطقوا ديعووا دعوالصاوتماعب اتم مهانأ نآرقاا نا ىنءيهرب ركنو لصولا
 1 باتتكلاامهانين [نبذلا)اوحلفيفاورك ذتيل

 (ىلتياذاو) باتكلالهأىنمؤمىفتلزن (نونمؤي) نآرقلإ(هنيه) (86) نبذلاربخو نآر قلا لبق نم(هلبق نم

 نا ىنعي (مهءاوهأ نوعبتيامنا ملعاف) تبلطامباوتأ,/نافىأ (كل اوبيجتسيإ اف نيقداص منك كاع نآ 3

 ريغب هاوه عبنا نم لضأ نمو) ىوطا نءهيلعمهام مهعابتا اورثآ امناوهيف مطةحالر فكسلا نمهوبكرام ل 2
 سابعنب!لاق (لوقلامطانلصو دقلو) لجوزءهلوق ُُه (نيملاظلا موقلا ىدومالهنلا ناةنلا نم ىده 0 (هلبف نم

 ةيلاخلاممالا رابخا نمنآرقلا ىفامةكمرافكلانبب ليقواضعباه_ضعب عبق, نآرقلا تايآانلزنأ ليقوانسي || (نياس) نآرقلا

 مهلعل) ايندلا فةرخآلا اونياع مهناك ىتحةرخآلارب باين دلاربخ مطانلصو ليقو مهب ذكتباوب ذعفيك_ || وم مالسالا نيد ىلع
 نمل يقو لسوهيلعهتلا صدت لبق نمىأ (هلبق نمباتكلا مهانين [نيذلا) نوظعتي ىأ (نورك ذنن || ”ففد مالسلاهيلعدمحمب
 لهأأ مهرىلب ليقوهبامص أو مالس نب هللا دبع باتكلا لأ ىنمؤم ىف تلزن (نونمؤيهب مه) نآرقلا لبق نالهب ناميالل ليلعتونا
 قيقح هللان -ءاقحهنوك

 نايباناهلوقوهب نمؤينإب

 تايآلاهذه تلزنف نيمالااهباوساوف مهاومأب اونا فاوفرصناف مط ن ذاف نيما_لااهباني -اوفانلاوما اند || نأ لمتحيدنال انمآ هلوفل
 نارجن نمنوعب رأ باتكلا ل هأ نم نينامثىف تلزن سابع نبالاقونوقفنيم_هانقزرامتو هلوقىلا || -هعلا بيرفاناميانوكي
 3 ارقلا ىنعي( موماعىلتي اذاو ) لاقف ىلاءتهنلا مهفص وم ُُة ماشلا نمةينامثو ةشحلا نمنوثالثو نانثاو نإب 0 هديعلو

 ةاروتلا ف مهد نعابوتكمناك مسوهيلعهللا ىلصينلا رك ذناكلذو (انب ر نم قحلاهناهبانمآ اولاق) كنئلوأ) مداقتمهب مهناميا

 هللا بص دمحم نينمؤمو ديحوتلاهنننيصاخم نآرقلا لبق نم ىأ(نيمامهلبق نمانك انا) ليجنالاو || امبنيتسم مهرجأن وتؤي

 هنلالوسرلاقلاق هنعهنلاىضر ىرعشالا ىسوم ىبأ نع( ق) نيكرسشملا ىذأ ىلعو مهنيدىلعىأ(اوربص || ناميالاو ةاروتلابن امبالا
 دبعلاو لسو هيلع هللا ىلص دمحم نمآوهيبنب نمآباتكلا لهأ نملجرن ارججأ مط ةثالث لس وهيلعهنلا ىلص ىلع مهربسصب وأ نآرقلاب

 نسح اف اهماعو اهب دأت نسح اف اهداف اهؤطي ةمأه دنعتناكلجروهيلاوم قحوهللا تح ىدأاذا كوامملا || هلوزن لبق نارقلابنادالا

 نأةداهشب نوعفديسابعنإالاق (ةئيسلاةنسحلابنؤرديو) نارجأهلفاهجوزتمئاهقتعأ مئاهملعت [| ىلع هريمب وأهلوزئدعبو
 مهانقزراممو) وفعلاو حف طلاب مهةشو نيكرسشملاىذأ نماوعمسام نوعف ديل يقو كرسشلاهنلاالاهلاال || لهو نيكرشملا ىذأ

 اوناكنيكرسشملاناكلذو (هنعاوضرعأ) حيقلا لوقلاىأ( وغالا اوعمساذاوإ) ةعاظلا ف ىأ (نوقفني نؤردبو) باتكلا
 .[| انل اولاقد) مهيلعنودريالو مهنعنوضرعيف نيد متكرن مك! ا: نولوقي وفكملهأىنمؤم نوبسي | نوعفدي (ةئبسلاةنسحلاب
 مالس نكلرةيضلا مالسهنمدارملا سبل( مكيلع مالس) كني د ؟لواننيدانل ىأ(ملاممأ كلوانلامعأ لخلاب وأ ةيصعملا ةعاطلإب

 ليقوهيلع متأىذلا كني دبحنالىنعي (نيلهاجلا ىفتننال) متثلبكضراعئالانممتدلس ىنملاوةكراتملا || «ىانقزرامتو) ىذالا
 هلوقوو لاتقلابكلذزيسن لانقلاب نوملسملا موي ن أل بقا ذهوهفسلاو لهجلا لهأ نم نوكت نأ دير ئال اذاو) نركزب (نوقفنب

 أل طابلا (وغللااوعمس

 ىأن بر فعج عماومدقالجر نوعب رأمهو لسو هيلعمتلا لص ىنلااونمآوةشبحلا نماوم دق نيذلا ليجنالا
 انفرصناانل تنذأن افالاومأانل ن اهلا لوسراب اولاقةدا حلاو ةجاحلا نم نيمالاباماوأراساف كاط

 نأ كلذو(ءاشي نم ىدهيهنلا نكلو) هتبارقل هتببح أل يقود ادهىأ(تببحأ نم ىدهتال كنا) ىلاعت

 ىدهلاهلردق نع ىأ ( نيدتهلاب رعأ اوهو) نامياللردصلاح رشنيفةبادطارون بلقلا ف فذ قي ىلاعت هنا

 نابكلانمنامأ(ميلعمالسكلامعأ ك١ اوانلامعأانل) نينع الل (اولافوهنعاوض رعأ)

 ١> ناسا وملك مالسالا فل خدت نأ اردقنال (تببحأ نم ىدهنال كنا) مهتبحصو مهتطلاخدب رئال( نيلهاجلا ىنشنال) هلع وغل لباقت

 ةباد م اراتخم نمب (نيدنهلابلعأوهو) ءاشينميفءادتهالالعف قلخي (ماشي نمىدهبهننا نكلو) مهريغو كموق نمهيف لخدب
  اوقدص مئاهىب رشعمايهنومدنعلاةهن كلذ و بلاط ىبأ ىف تلزئ اهمنأ ىلع نورسفملا عج |جاجزلا لاق تلال اولئالدلاب دج واهلميو
 . ةهلالاهلااللوقتن !كنمسب رألاقىخأ ن بايد رتافلاق ك.فنلاهعدتو مهسفنال ةحيصنلاب مه يمأت معاي مالسلا هيلع لاقفاوحلفت دم
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 لامالارثك أتناكالو لظلاو ررفكلا نم(مهدنأت مدقا؟)ةب وقع (ةبدصم مهبدصت نالوا اونورك ذم مهلعل) ةنس ن وسو ةئامسج

 تاسرأالولانب ر) باذعلادنع(اولوقيف)لقالا ىلعرثك الئابيلغت بولةلالامعأ نم تناكن او ىددالا ىلا لاممالا تبسن ىدالابلوازت

 ةيناثلاو فطعلل ىإوالاءافلاو ةيضيضحت ةيناثلاو فو ذل اهءاوجو ةيعانتما ىو الاالول (نينم ملا نمنوكت وكناي ؟عبننفالو- راذيلا

 مهناالولو ىنعملاو مالا باوج ف لخ دئءافلاو دحاوداو نم ضضحلاو ثعابلاو لعفلا ىلع ثعاب ىمالاذا سمالا ك- ىفاهن :وكلالولباوج

 بلال |وسرلا لاسرا نأ ىنعي مهملا انلس .رأامل كذب اذيلع نيج الوسرانيلا تلسرأ اله ىصاعملاو كزمشلا نم اومدقامب اوبقوعاذا نولئاق

 ىنعملا ذه ماقتسا فيكت لة ناف لس را  (عم##ه) دعب ة هللا ىلعسانللنوكي الئلدل اوقك اهومزكيالوةخلا اومزايلوهامنا

 9 00 متيطعأ ]دق ىباقع قبس ىوفعو ىضغ تقبس ىتجر نا د ةمأي ىلاعتهنل لاق كلل كيب رشال كالملاو كل

 لون ْ 0 - * ٠ || ةمايقلا موو قءاج نمو قورفغتستن أ لبق ل ترفغدقو ىف وعدت ن أ لبق كتبجأ دقو قولأست نأ ل بق
 م 4 0 نكلوزرحلادب زنمرثك أيون تناكناوةنجلا لد ىلوسرو ىدبعادمح نأوةئلالاهلاال نأ ةداهشب

 وه لوقلاتلقهنوداهلع || ىف ةرذنتل) كنع ةبئاغلارابخالا ىلع كءالطاو كيلا جولاو كلاسرابةج-ر كاذج رىأ(كب 1 نما 71

 انس نوه نادوسلا ”١ اد اونا معا (نورك ذتبمهلعل) ةكملهأىنهي (كلبق نمريذن نممهانأام
 ةبوقعلا نكلولاسرالل أ ىبول تقفتا ىلا ةميظعلا ةثالثلالاوحالاه ذه نيب عم لسوهياعنلا ىلصةلوسرلمالسلاوةالصااهيلعا
 لوقلل اببس تناك امل أ لوقي دارملاو هعزشرقتساو هنيدلماكت ىتحهيلعةاروتلالازئاوه ىمالا ىنومىلاانيضقذاهلوقبدارملاف
 اهدوجوب هدوجوناكو | ىسوملاو>أ مظع هذهفةاجانملاةل لاني دانذاهلوقب دارملاو ىسوم سمألوأن يدمه فايواث تنك امو
 اهناك ةب وقءلا تلعج | ىلصهتوبن ىلعةلادلالاوحالاه ذههفرعو هثعب هنأهللا نيبارضاحلاو>الاهذهىف نكي ملوهلوسرلاهنباملو
 تلخداف لاسرالا ببس | ىلعةرهاظةلالدةد_هاشمالوروضحربغ نمايشالاه ذه نع كرابخا ىف لاقدناك هتزجتمو لسوهيلعفللا

 لوقلاب ءججو الول اهملع رفكل نم ىنغي (مهيدبأتمدقاع) ةمقتوةبوقع ىأ (ةببصم مهببصت نأالواو) ىلاءن هلوق ُُه كتوبن

 ةيطعملاءافلإباهيلعافوطعم | ةيآلا ىنعمو (نينمؤملا نم نوكنو كناب [عستنفالوسرانيلا تاسرأ )اله ىأ (الولانب راول اوقيف ) ىصاعماو
 هانعم لؤيوةيببسلا ىنعم ||| الوسرمهيلا كانثعب ال هانعمليقو ,هرفك ىلعةبوقعلابمهلنل)جاعل هيلا لاسرالا كرتب نوحي مهماالول
 اذه مطوقالولو كلوق ىلا || ىلص ادم ىنعي (اندنع نم قدا مهءاجاماف ) لسرلا دعب ةجخهنلا ىلع سانلل نكي الثلمهملا كانئعب انك-او

 [لةببصم م لكاس اذا اصعلاكت ايآلا نم ىنعي( ىس ءوم قوأام لثم) دم( ىف وأ) اله ىأ(ال اول)ةكمر افك ىنعي(اولاق) ملسوهيلعةنلا

 قحلا مهءاجاماف)انلسرأ ||| ىم .وم وأما اورغكب وأ) ىلاعتهنلالاقةاروتلا ىس ومقوأ5 ةدحاوةإجابادك ىتوأليقوءاضيبلاديلاو

 وأنآرقلاىأ (اندنع نم هللالاقف ىسومىتوأام لثم ملسو هيلعهللا لصا دخت اولأسي نأ شي رقىلا اولسرأدوهملا نا لق (لبق نم

 باتكلاب قدمللالوسرلا ||| نارحاساولاف) لاؤسلا اذ هاوجرختسا!نيذلادوهيلا ىنعيلبق نمىسوم ىو ىاورفكي موأى اعت
 ناليءقو ىسومواد ىنعينارحاسل يقورخالاامهنمدحاو لكىوق.نارقلاو ةاروتلا ىنعي (ارهاظن

 مهباتكى هتعن نأ مهوربخاف لسو هيلع هللا ىلص دمت نع ىهنولأ سي ةنب.دملابدوهيلا سؤرحلا اونعب ةكم قكرمشم
 رافكىأ (اولاق) زجحملا

 اله (فوأ الول) 9

 ةإج لزنملاباتكللا نم لإ "دولا نم ىنعب (امهنمىدهأ وههللادنع نمباتكب اونأف) دمتي( لق) ىسومو دمحم ليقونآرقلاو 0 ا م (نورفاك لكب انا اولاةد) ارهاظن نارحاساولاقف دووبلا لوقب مهوربخافاوعجرفةأروثلا
 (اورفكي ل دأ) 2ك نا) هلثع ناينالا نع مهزحع ىلع هيبنتا ذهو هللا دنع نمهب نوتأت ىذل اباتكتلا ىنعي (هعبتأ) نآرقلاو

 لبق نم (لبق نم ىسومقوأامب) مالسلاهيلعىسوم نمز ف5 ةرفكلا مهو م_هدانع مهدانعو مهبهذم مويه ذم نمو مهسنجءانبأ ىنعي

 امهفصووف ةغلابم نب رحسامهولعجوأر حساوذ ىأ وك نارحسانواعت (ار هاظننارحاس) نوراهوىسومىف (اولاف) نآرقلا
 اورفك دقف نآرقلإبو مالسلاهيلعدمحماورفك اك ةكملهأ نا ليقو (نورفاك ) امهنمدحاو لكب (لعب انا اولاقو) رحيسلاب

 دوهيلا ءاسؤرىلا طهرلا اوئءب نيح كلذوار هاظت نار حس نرقلاوةاروتلا فو ًارهاظت نارحاس مو ىسومىفاولاةوةاروتلاو ىسوم

 لق) ١ رهاظت نارحاس ثللذ دنعاولاقفدوهبلا لوقب مهوربخأف شي رقىلا ترام ىفهنأمهو ريخاف دمت نع مهنولأسي نيد

 نا) اون :أقباوج (هعبتأ) ىلع لزئأامبوىسوم ىلعل ازن أ امم (امهنم ىدهأ و ههللا دنع نم باتكب اونأف



 5 0 :| ب ا واو يروحو واع وول

 0 ناو مهددعلالالقتسا مههبش هنأش ةمظع ىلعهب لد ىذلا مخفملا مالكسلا نم ( ميلا ىف مهان ذبنف هدونجو مان ذخاف ) بوقعي وفلخو ىلعو

 ُ روصنم كناف كموفرذحو (نيملاظلا ةبقاعناك فيك )دمحاب( رظن اف)رحبلا ف نهحرلف هفكبذخآ نهذخ أ تايصحبر يفغلامجلا اوناك

 1 تاملظ ىف مهف قيقحتلار اون ًاوقيفوتلامهرارس نع عزت ءاطع نب !لاقرانلا لهأ لمع ىأ( راذلا ىلا نوعدب)ة داق (ةم ًايهانلءجو) مهيلع

 (ةنعلايندلا هذه ىف مهانعبت 89 باذعلا نم(نورصنيالةمايقلا مون و) دابعلا لاءف 1قلخةلالد هيفوداشرلا ليبس ىلع نولدبال مهو#

 نبدعبملانيدورطملا (نيحوبفملا نم مهةمايقلامونو) مهدعل م هاباسانلا نعل نم مهقحلي اموه ليقو ةجرلا نعاداعب وا درط مهانمزلأ

 (باتكلا ىسومانبت ا دقاو) نيحوبقمافرظموبونويعلاةقرز» (878) ١ هوجولاداوسب نيهوشملا نيكلهللاوأ
 07 انكلهأامدعب نم)ءاروتلا ظل اتششلىلْل©دل9دلرفصؤحلصؤصؤْؤ؟دفؤف)ؤ)ًضصلفف7ش 7776 ٠ْ1٠1٠4ُس:7٠ل#سللم

 2 مزاقلاوهورحبلا فمهانيقلاق ىأ( ميلاف مهان ذبنف مدونجومانذخاف) ءازجلاو باسحلل ىأ (نوعجزال 0 وق (كروالا نورقتا

 نولعدب) ءاسؤروةداق ىأ(ةُع أمه انلعجو) كالط ىلا اوراص نيح ىنعي ( نيماظلاةبفاع ناك يكر ظناف) 0 ا
 ةمايقلاموب و) رانلا لخدو لض مهعاطأ نم نالرانلا اهب نوقحتسي ىنلا ىصاعملاورفكسلا ىأ( رانلا ىلا (سانا رئاسب) اللا

 موب و) !اذعو ادب وايزىا(ةنعلايندلا ذه ىف ,هانعبتأو) باذملا نمنوعنمالىأ (نورصننال [| : ل سس

 اةرزوموجولا داون نيعوشلا سابع نبالافو نيكلهلا لبيقونيدغبملاىأ(نيحوبقملا نم مه ةمايقلا ١ ل. يريب نوير و
 (ىلوالا نورقلاانكلهأ ام دعب نم)ةاروتلا ىنعي (باتكلا ىسومانين [دقلو) لجوزعهلوق دن ويعلا أف نوم ةداعسلاو دش لا

 || هباودتهيف كلذاورصبيلىأ (سانللرراصب) ىسوملبق اوناك نمم مهري غودوميوداعو حون موق ىنعي | ىزإإ نيفلا رونرعبلا
 .[|| ظعاوملا نم هيفا ىأ(نورك ذتيمهلعلإ)هب نمآن ل ىأ (ةجحزو) هب لمع نلةلالضلا نم ىأ (ىدهو) : م

 ئاسنالا
 رع دودو تا ا تما م

 كانلسرأ ىنعي ( ني نيلسمانك انكلو) مهريخةكم لهأ ىلع قتف نيدم لهأ دهشن م ءانعم ليقو ديعولاو || راسو ام ازال
 | تنكامو)اهب مهربخت لو تن أ اهتماعال كلذالواو مهيلعاهوا تتار ابخالاه ذه هيفابا :ككيلاانلزنأو الوسر .

 اراونأ ةاروتلا هانت

 ١ يسوم انيحوأ ىذا ماقلا كلذ رضاخاىأ (نيشانا انما اننآلا نوع دي الل اق فرعن ةالو صنت “ن

 ١ ىأ( رمعلا مهيلعلواطتف )ا. ىسوم دعبانقلخ ىأ (انورقانأش نأ انكلو) كسفن ت اذ نمهرك ذتف هيف (ىدهو) لشاب 1

يالاودممىفادوهعهموقو ىسوم ىلا دهعهتلا نا كلذو» ىمأاوكرتوهنلا دهعاو -ففةدملا مهيلع تلاط اوناك مسهنالا ا
 0 'نام

 ا تنك امو) اهبءافولا اوكر ثودوهعلا كانئاوسن نورقلاد_عبنورقلاتفلخورمعلا مهياعلاطامافدب أ لوب هكا

 دعولاب مهرك ذتىأ (انناي!ولعاواتتال مهف بيعش اقكىأ(نبدملهأ ىف اابقمىأ ب 50
 ٠ مهرك ذنىأ (انايآ,لعاولتت) مهيفبيعشو ىمومماقكىأ(ندملهأ ف )اعقمىأ (ايدا أ يديم د (ةجرو)

 هلعل) ةجرلا لبن
 / | فعلا ومس (انيدانذا) هيلع ىسومةللا مكى ذلالبجلا ةيحانب ىأ (روطلابناحب 8 (نوؤك 2

1 
 أ | هتتمأ تيد انٌّتتش نا نكلو كلذ ىلا لصت نل كنالاق هتمأو ادمم قرأ براي ىسوملاقبهولاقو 0 تع

0 ١ 
 ا و

 | هللا لاق سابعنب!لاقو مهءاب ؟بالصأ نم» وباج اق حت ةئأبىلاعت نا لاق براي ىل_ اق مهنوص كتعمسأو (ىل رغاا)لبجلا(ٍبناجي)

 أ | ةمعنلا اودجلانا كيبل مالا كيبل تاهمالا ماحر أى أ ماحر الاو ءابآلا بالصأ نمهوباجاف د ةمأب ىلاعت َّق عقاولا ناكل 2
 و
 كل 1 امو)ادجتهانب رفوهانآ ىئ أ(رمالا ىسوم ىلا. :دضقذا) ىسوم تاقيم هيف عقو ىذلاوهو برغأا قش

 كعب (انأشنأ انكلو) هناقيمىف ىسوم ىعأ نم ىرجام ىلعة دهاشملا ةهج نم فقنىتح هيلا ىوال نيدهاشلاةلج نم (نيدهاشل !نم

 - قش رحتلا عقوو مولعلا تسر دناو تر ابخالا تداكو ةوبنلا ترتفو مهراسمجأ تلاط ىأ(رمعلا مس هيلع لواطتفانورف) ىسوم

 1 ءوملا 00 امولاقهناك 000 0 كانيطعأو ا رحل كانلسرافاهنم

 دي ناد يلع هور( يمان هب نونمؤلاو بيش مهدأ(دمرعأ ؟ىقا)اهقم(ايواثتنك امو دعب نيك اردتسالا

 كان سرأ انكلو (نيلس رانك انكلو) ايواثىفنريمضلا نملاحو أن نرخ بصن عضوم فولتنو هموفو بيعشةمقاهيف ىلا اآلا

 1 00 0 ةوقيباتكلاذخنأىنوم(انيذانذاروطلا بنا تنك اموإلاهك انماعواهب كانربخأو

4 00 



 حصف أ وههلوق ىلا ىرئالأت ةدصهللوقي,ناال هاوغد تبئثيل يلا جاتحا نالادجلا ناظم ىف نايبلاة داب زبدايا هتتأعا ىسؤمهقيدصت ىنعمو

 (نوبذكينأ فاخأىفا) ناي وتسيهيفلقابو نابحسف تقدطهلوقلالن اهربلاربرقتلهيلا جاتحامناةحاصفلالضفوهإسرافاناسل ىنم ”

 ىلعديلاةدشب ىوقتةا+ اوديلا ماوقهنال علا ةدشب دتشتديلاذ اهب كيب وقنس ( كيخاب كدذع د ثنسلاق) بوقعي نيلاخلا فىنوب ذكي

 نولصيالىأ نولصيب قلعتنءابلا (اننإب ابامكيلانواصيالف) ءادعالابولة ىف ةبيهواطاستو ةبلغ (اناطلساكل لعن و )رومالاةلوازم
 مدقوأ ةادالنوبلاغلل ناد وهوأا نتا ابايهذا ىأ فوذح وأنني اباك_ظاسن ىأاناطل سام لعحف وأم الكلا متوانتانآب يسب اهكيلا

 رحس ىأ(ى :رتفم رحسالا| ذهاماولاق) تاحضاو ( تاني اننايابىس وم مهءاجاملفن وبلاغلا مكعبتا ند داهثأ) هيلعامدة«نولصيال هباوج

 (نيلوالاانثإب؟ى اذهب انعمسامو) هللادنع نمةزبكب سياورحخسلا عاون أر باسكءارتفالا,فوصومرحسوأ هللا ىلعدي رتفتمث تنأ لمعت

 ةبقاعه نوكست نموه دنع نم ىدطا,ءاج نع لعأ ىف رىسوملاقو) مهيف هنوكبانث دحام ىنعي .مامز ىفانئاكىأ اذه نعب وصنم لاح
 هدعوو ىدطابهثعب وايبنهلعج ثيحمظعالا (ع###) حالف ةاولهأ نملاح نم لعأف رىأ (نوملاظلا حلفيالهنارادلا

 ةسقن دعب , مقغلاا 22 222222222222
 د علا راح ىنعي (نوبذك,نأ فاخأىنا) ديفملا قيدصتلاوهإذ هفرافكلا لداحي وتاهبشلا نع ٌبيحي ولئالدلا

 00 اك ا
 ارحاس نومي زنام ناكولو || : : ا

 ةنالق ال ع انا رم ىأ (اناطاسإمكل لعجتو) رصع ن ورهناكوهب. كب وقنسى أ( كيخاب كدذعددنسلاق) هموقوْن وعرف

 نيبذاكلا لسرال ع . || نواصيالف تازجمملا نء امكيطعنهانعمليق (اننان آب) ءوسالو لقب ىأ ((يلا نواصيالف) اناهرب و ةح
 1 5 -ا مع 5-4 3 110 5 5 9 2 108 ٍ 12

 خلقا 9 0 0 اننا ١ اىنسوم مهءاجاملف)هموقوْن وعرف ىلعةبلغلا مك عابن الواوككل ىأ(نويلاغلاامكعبنا نموامت ا)اكيلا

 0 ىف) هيلاانوع دن ىذلابىأ ( اذهمانعمسأت و) قلتخم ىأ(ى رتفمرحسالااذهاماولاق) تاحّطاو ىأ ( تاني
 ةبقاعو نوملاظلاه دنع 42 1 .: 0 : 1 7
 ةدومحلا فاعلا ادلا هلنوكتنمو) لطبملا نم قمل عي هنا ىأ ( هدلنع نم ىدطابءاج نع لعأ ىف رىسوملاقونياوالاانئابا

 8 هيك 3 ءالإع .٠ ع .٠ - 1 ع 3
 ع : 00 . | اعاد وعرفلاقو) نورفاكلاىأ(ن ولاظلاحلفيالهنا) ةوخآلارادلا فةد ومحلاىتعلا ىأ( رادلاةيقاع

 مط و2 9 وقل ىلعناماهاي ىلدقواذ ) هندابعو هللا ديحوت نم ىسوم هبءاجا-!راكن اهيف (ىريغهلا نمل تقافاك هدا
 ندع.تانحر ىقع 5000 5 0 : ا 00000 7 عم

 ايندلا رادلإ كار كلو ةرانمليقوايلاع ارصق ىا(احر ص لعجاف) هيىنوارجا عا نملواةناليقرجالا كتل

 ا ا ِ اهتسقاع هدنع ع متجا ىتحةلعفلاو لامعلا ناماه عج حرصلاءانبب ناماههرب زونوعرؤىماالربسلا لهالاق

 4 3 00 5 3 ءانيلابر ما هريماسملا برضو بحل ارحتو صحلااورجآلا ْميبطوءاوجالاو عابتالا ىوسءانب فلأ نوسج

 قلنو ناوضرلاو هجر اوغ ةاماقدنق مم نأ هللادارأو قلخلا . دال ماعافترا ل ج> هودمشو هوعفروهونبف

 نارفغلاوىرشبلابةكيتالملال| 202 0 0 4
 ىسوماهلاتا3دق لاقفام دةخطلم ىهوهيلا تدرفءامسلا ون اهم ىرف ةباشنب ىم أ وهقوف نوعرذ قتراهنم

 ثالثهعطقف هحانجهب رضف سمشلا بور غدنع لي ريج هللا ثعبف نيذاربلا ىلعابك ارمدعصي نوعرف ناكو
 برغملا فةعطقورحبلا ىفهنمةعطق تعقوو لجرفلأ ف لأ مهنم تادف هركسع ىلع هنم ةعطق تعقوف مطق
 ىاوإ) هلاح ىلع فقأو هيلارظن أى أ( ىسومهلا ىلا ماط أ ىلعل)هلوق كل نذ كالهالا هيف أيش لمع دحأ قد: لف
 وهريكةساو) هلسرألا او ىريغاط ا قل او ضرالا ناهمع زفىأ (نيبذاكلا نم) ىموم ىنعي (هنظال

 ةجدو عزت ماعلا | ا اون ادب لاهل قحلا واتساع ا يال كل(
 امهدأداسفرصبني ولوفملاو لوقلا نيب رظانلا نزاويلا ذهىسوملاقوثالذاولاق مهتأىرخالا (ثلاث - (نزاخ) - هه )
 هريغهلابهملع نب دصق (ىريغهلا نم كل تملعام ”اللاهيأين وعرف لاقو) ىلعو ةزج نوكينموور < وبأو ىزاجح لأ ىف را
 رجآلا ف خبطاىأ (نيطلا لعن اماهايىلدقواف) هدنع مولعمريغهريغاطا ناوهرداظ ىلع وهوأ ىريغهلا نم ملام ىأ هدوجوفأ
 ناماه مذا ةربابخلا مالكبهبشأو حصف أ هن الوةرابعلاه ذوب ةعنصلا هملعي وهفرجألا لمع نملوأ هنالا ذه نيط ناكم لقبول. .اوه ذا
 دعصأ ىأ(علطأ ىعلإلايلاعارمص# (اح .رص ى ل عجاف )ربجتلاو مظعتلا ليادم الكلا طسوىفاب همساب ىدانم نيطلا ىلع داه:.الابهرب زووهو

 هلناهاوعد ىف (نيبذاكلا نم ىس .وم ىأ( هنظال ىف او) ناكءىفوهناك مكن اكم ىف ى عت هنأ ب سح (ىس .ومهلاىلا) د وعملا عدا 7

 هنأربخأو اها ى سول تبثأو ناماهىلا هتجاحر هظأ م ىريغدلا نم ككل تملعاملاق هناف لو ذا ضقانت دقوالوسرانييا اهلسرأ هناو اهلا
 ىبب وءانب فل نيج عج ناماهنا ىور ىسومهلا ىلا علطأ ىلع لاقو سلف مالسلا هيلع ىسوماصع نم نصحت هناكوهيذكب' نقيتمربغ

 ٍْ فلأ تلّتقف نونعرفزركسع ىلع ةعطق تعق و مطق ثالث هعطقف هحانج مالسلا هيلع ليربج حب .رصلا بر ضف قلخلا نمدحأ ءانب هغلبب احرص 1

 (قنحلا اريغب) رصف ض رأ(ض رالا ف) مظعت(هد دونجو هوهرنكتساو ال كلهالاهلامع نمدحأ قبب إوب .رخأا ىف ةعطقور حلا ف ةعطقو لجر فلا

 ىكمواوري-هِب ىسوم لاق

 عضوملا نال نس>حوهو

 امح ثحب ولاؤس عضوم
 دنع ىسوم هب مهباجأ
 تايهلا كلن لدم مهتيمست



 رانلاةئيهفرونلاىأر هنالراوثالا لعهتدارانرصب ًارفعجلاق (نيملاعلابرهتداثأ ىفا)ةليقثلا نم ةففخوأةرفسم نأ (ىسومي نأ)

 اشي رسشاملكم كلذب راصف باوج نسح ًاهنم ىم دتساو باطخ فطلاببطوفن سنالا سب الجهب تطاحأو سدقلار اون ًاهتلمشاهنماند املف

 ظيلغلادوعلااهرسكب مهريغواهم ضب فلخو ةزجو مهلا حف مصاعف نه /ئرفو ثالثا تاغللابةوذجلاو فاخام نمأ و لأسام ىلمعأ

 نملدبةرحشلا نموةرجشلا لبق نم ىداولا ئيطاش نمءادنلاهانأ ىأةياغلاءادتبالةيناثلاو ىلوالا نمو نكن ملوأر انهسأر ىف تناك
 هللااهلقفاهانلاف كاصع قلن أىدون د( كاصعقلأن أ او) بناجلاىأ ئطاشلا ىلعةنبان تناك ةرجشلا ناللامشالا ل دب ىداولا عيطاش

 الولبقأ ىسوماي) هلليقفعجرب (بقعيملواربدم ىلو)اهتثج فن ابعث ىهواهيعسىفةيح (ناجاهن“ اك ) كرحتت ( زتهئاهآر املفإ) انابعت

 ممضاو) صر (ءوسريغ نم) سمشلا عاعشك ع اعش

 ' هنا ىضر سابع نبا نعةبحلالجالىأ قرف نمكبامبهذب كردص ىلا كديممضاو (81050) «ىنعلاو فوخما لكلا ىنعمو
1770001 , اذا فم تاخ -

 000000 

 (نيملاعلا بر هنداان أى ا ىسوماينأ) بانعلااهنا سابع نبا نعو قيلعلا نم تناكل يقوةجسوعتناكل يقو 3 ل 0
 8 0 , ّ 3 5 زءردص ى لي

 هللاالاةرحشلاةرضخورانلا نيب عجل ىلع ر دقيال هنأ لعءارضخلا ةرحشلا فرانلا ىأراملىسومنا ليق كك 0 ل
 00 0 ا ا | يا ره سلو
 0 ا | اسلابلت ال لاتتتادا
 | تمس والاد تفرع فيكى موليذةنالبقو قانا _الكي لكلا كذ ناو ةفاوه | اتوب عزو ةي
 أ ناد) ىلاعتهنيا الا دح | 0 اما دب معارج الا عيج 0 بام ازع عيب نم فئاملا 00

 كءافتا ناهل ليقف ئثلا
 دنعةضاضغ هيف كديب
 كفاهتبقلأ اذاف ءادعالا

 كدب لخداف ةمح فقنت
 ا

 | اطو تجرفنهدب لخدأهنا ىنعملاو صرب ىأ (ءوسريغنمءاضيب جرحك كبيج ىف) كدي لخ داىأ(كدي كنئاقنا ناب كد

 امو كديرمأكلاهاذا ىنعلاوفوحلا نمىأ (بهرلا نمكحانجشلا ممضاو) سمشلاءوضك عاش | نب ايبرنا مث ب
 هردص ىلا هدي مضي نأ ىسومهتلارمأس ابع ن١ لاقو ىلو الا اهتلاح ىلا دعت كبمج ىفاهلخ دافاهعاعش نمهارت 0

 0 ا ١ يبا حاج نماموتيحل ةنياطسستع قولا نماانانمنع بحفيف ل ا ل د 5

 ' ةاخخا نأش منال كحانج كيلعضفخاو كعور نكس ى أن وكسلا حانجلا مض نم ارملا ليقوهفوخ 7 3 ةزحتم راهظا

 أ هنال ككنماهجرخأو كدي كيلا ممضاءانعموريج ةغلب كلا بهرلا ليقوهندبدعترب وهبلق برطضينأ ا ا

 نوعرفىلاكب رنم) ناتيآ ىأ(ناناهرب) ءاضيبلا د يلاواصعلا ىنعي(كناذفإ هكىهدي واصعلالوانت || ٠ ا

 نأ فاخاف) ىلبقلا ىنعي(اسفن مهنم تلتق ىف برلاق) ما نع نيجراخ ىأ(نيقسافاموقاوناكم هن :اهثلمو 0 لخداذا ءلعلإ

 مهناسل فت ناكىتلاةدقعلل كالذ لافامئاوانايب ىأ (اناسل ىنمحصف أ و هنورهىحأو) هبىأ (نولتقي || رو ىى ردات

 لي ناوه نوره قيدصتليقو نو ءرف ىنعب( ىنق دصيإان وع ىأ ( أدر ىمهلسراف) هيف فرجا عضو دب رأوأ 57 2

 ّآ | ا ١ ةراعتسا بحربالو برطنبال بكي اصلا بال اذنه هن لعضو داجنيلا حانج مهي

 ٍ ديكس 1 او ىنعم "اا مض نمهب م ايف ةلع راس ا المج كاان كيلا ممضأف ةيم

 قام ١فو ءاضين ديلا جورخاس*دحأ ف ضرغلاذا نيضرغلا فالتخال نينرابعلا نيب فاوخ نكلودحاو نب ريسفتلادحأ سمت

 3 ورم اوبأو ىكمددشمو كاذ ىنثماففحم (كنادف) كاري تح كانميلخدأ !هط ىف كحانج ىلا كديممضاو ىنعمو بهرلا ءافخأ

 نماهترانال اناهربة لا تيمسوناتنيب ناترين نات (ناناهربإ) اصءلاوديلادارملاو ةفوذحملاماللا نم ضوع نينونلا ىدحاف كلذ
 2 0 رنم)ةهرهربءاضبلاة ةأرمللمطوق

 (ادر) صفح (ىمهلسرافاناسل ىنمحصف أوه نوره ىخأو) بوقعبءايلاب وءاب ريغب هب( نولي »نا ف اخافاسفن مهمم تاق ىلا تعلو

 هلسرال باوج مزجلابامهريغو ىلاةدصم أدر ىأةفصةزجو مصاع(ىقدصي) قىدمزمه الب وهتنعأهنأدرلاقبانوع ىألاح

 اف ةمحلا

 مهريغبهرلا صفح بهرلا ىرصب ونيتحتفب ىزاح (بهرلا نم كحانج كيلا

 | ةعرس اهنا ىنعملاوةريغصلا ةيحا ىه(ناجاهن“ 5ك( كرحتت ىأ(زتهئاهآراملفلاهاقلاف ىأ( كاصع قلأ

 | ملاهنابهولاة مجري لوىأ (بقعيملو) اهنمإب راهىأ (اربدمىلو) ةكرالاةعي رسناةيحلاك اهتكرح
 ا ذئنيخاهفوج فر خصااورجشلاةعقعقواهنانسأرب ا ايجابا عر سالومر جشع دث

 ظ كلسا) لجوزعهل اوق كف (نينمآلا نم كن افخنال ولبقأ ىسوماي) كلذ دنعىدونف بقعيلوارب دم ىو

 ٍِ الد

0 



 ةنيلع ىنتطراشو هيف ىنتدهاعوهتلق ىذلا كلذ ىنعي( كنبب و ىني ) ريخلاو بيعش هيلعهدهاءامىلا ةراشاوهو أ دتبم( كلذ) ىسوم (لاف)
 نم تبضق لجأ ى أ ىأ (تيضق نيلجالاا يأ )لاق مث كسفن ىلع تطرسشاوف تنأالو ىلع تطرشامفانأال هنعان الكجرخالاعيج انني مئاق
 ىدتعيالىأ (ىلعناودعالف) اهباوجو ةيطرشىه و ىأ ماهبالة دك ؤموةكازامو تيضقب بصن ىو ةيناعلا وأ ةرمشعلا ىنعي نيلجالا |

 متالا ىلعةدايزلا بلط نا وءافولا ىف مئالاكلقالا لعجيلامهعج نكلوامهمأ ىفهيلعناودعالهنأ معدقدربملا لاق هيلعةداب زلا بلط ىف ىلع
 دهاشلا عض وم ىف لمعتساهنال ىلعب ( 5!" ١ ) ىدعو سمالاهيلا لكو نم .وه ( ليكولوقنام ىلعهللاو)لقالا ىلعةدايزلا بلط اذكف ناودع

 ةرشعلاوأةيناعلا هنم ٌتغرفوٌُثممتأنيلجالا ىأ ىأ (ٌثيضق نيلجالاايأ) كلذ ىلعاننب ىمالاو
 ديهش سامع نا لاق (ليكول |وقنام ىلعةللا و) را بلاط أن ا,ىلع ل ظالىأ (ىلع ناودع الف)

 تلق ىسوم ىضق نيلجالا ىأ ةربإلا ل_هأ نم ىدوهىنأأس لاقريبج نبديعس نع (خاإ) كنديو ىنيب
 اموبيطأو امهرثك أ ىضقلاقف سابع نباتلأسف تمد قف هلأسأف برعل اربح ىلعمدق أ ىتحىردأال

 امهرب_خ لف ىسوم ىذق نيلجالا ىأتلئساذااعوف صرذ ىبأ نعىورو ل_هفلاقاذاهللالوسرنال |||
 جوزتق» ,رجأتسا تبا, تلاقف تءاجىتاا ىهو امهنم ىرغصلا ل قف جوزت نينار ملا ىأتلثساذاو امهربأو
 ىلص ىنلا ييعش ىد اعوف ىم سوأ نبدا دش ىورو ىريكلا هحكن أب هولاقوامءافوأ ىذقوامهارغص

 هيلعهللادرف ىمعىت- ىكب م'هرصب هيلعهئلادرف ىبعىتح ىب مهرصب هيلعفللا درف ىمىتح إسو هيلعفللأ

 هللا جواف كناقا ىلا قوش نكلو براياللاقفرانلا نماف وخ مأة نا ىل قوش ءاكبلا |ذهامهلهنلا ل اتق هرمدب
 صعأ امهنيب دقعلااذهادقاعتاملو ىسوم ىميلكك تمدخأ كلذ بيعشاب فاقت كلًاينهف كلذ نكينا هبلا
 اهثراوتفهعم مدآ اهلج ةنجلا سآ نم تناكل يق همنغ نع عابسلااهم عف ديهاصع ىسوم ىطعت نأ هتنبا بيعش
 بيع_ثىلا تلصو ىتح ميهارب ىلإ مح ون ىلا مدآن متراصفه_:لك أالا ىنريغاهذخايال ناكوءايبنالا
 لعج نأ كيبأ نمىلطاىموما م لاقفهتنباهيلا بيعش إس ل جالا ىضقاملىسومنامث ىسوم اهاطعاف

 نادارأابيعش نا ليقواهتيشريغ ىلع ماعلا ذهتدلوام لك يكل لاقف كلذاويبأ نمتبلطف منغلا ضعب اذل
 ءاقلب و قلب أ لكى انغأ دلو نم كل تيهو دق ىتا هل لاقتف هتنب ال ةاصوهلامارك !هيعر نسح ىلع ىسوم ىزاح ||

 اف كلذ لعففهنم مانغالا قسا مثءاملا كاصعب برضا نا مونلا ىف ىسوم ىلا ىلاعت هللا حواف ةنسلا هذهىف

 قوفهنأرماو ىسومىلاهللاهقاس قزراذهن اب يعش معفءاقتلب وقلب أنيباماهاج تعضوالاةدحاو تأطخأ ||

 ليق(هلهاب راسو هنم غرفوهمأ ىأ (لجالاىسوم ىضقاملف) لجوزعةلوقو مانغالاهاطعأو هطرشبهل ||
 ىأيلهاب راسفدل نذأف صم ىلاد وعلا فهن ذأتسسام ىرخأ نينسر شع س يعش دنع ل جالا دعب ىسوم ثكم ||

 ةملظمةليل ىف ةيربلا ف ناكمنا كل ذو (ًاراتروطلا بناج نمإ) رصب أ ىأ ( سن 1) رصصمىلا!دصاقهتجوزب, |
 قي رطلا نعىأ( ربخباهنممكينآ ىلهلارانتسن ؟ىئااوثكم !هلهاللاق) قلطلاهنأ ىما ذخأودربلاةديدش |
 لعتشا ىذلادوعلاةو ذا ليقورانلا نمةلعشوةءطق ىأ ( رانلا نمت وذجوأ) قي رطلاأطخ أ دق ناك هنال ||
 تناج نم ىنعيإ (نءالا ىداولا ئيطاش نم ىدوناهانأاساف) نؤفدتست ىأ (نولطصت مكلعل) هضعب ْ

 اين هثعب و كانه ىسوم ماكىلاعت هللا نالةكرابملاةللااهلعج (ةكرابملاةعقبلا ف) ىسوم نيينعىذلا ىداوأ|

 فرتءارضخةرمستناكدوعس نبا لاقةرجشلاة يحان نم ىأ (ةرحشلا نم)ةسدقملاةعقبلادي رب ليقو

 اييعش نا ىور بيقرلاو

 ِءاسنالا ىصع هدنعتناك

 ىسومل لاقف مالسلا مهيلع
 تبلا كلذ لخدا ليللاب
 ىصعلا كلت نم اصع دفن
 نم مدا اهبطبهاصع ذخاف

 مهيلععايدنالا لزب ملوةنجلا
 تعقوىتح اهنوثراوتي مالسلا

 ناكو اهسف بيعش ىلا
 دخلاقفاهم نصف افوفكم
 ىهالاهدب ىف مق واخاهريغ

 انأشهلنا معف تام عبس

 اذا ب يعش هللاق بصأالو

 الفى رطلا قرفم تخاب
 الكلا ناذ كنيع ىلعذخان

 ناالا رثك ًااهم ناكناو

 كيلع هاشخأ انيثت اهف
 مغغلا تدذدخاف مغلا ىلعو

 ىلع ردقيلو نيعلا تاذ

 اذافاهرثأ ىلع ىثفاهفك

 مانفهلثمرب | في رو بشع
 هتب راف لبقأدق نينتلا اذاف

 تداعو هتلتق ىتح اصعلا

 اماقةيمادىسوم بنج ىلا

 نينتلاو ةيماد اهرصبأ

 الو كلذل حاترا الوتقم

 مغلا سم بيعش ىلا عجر
 لكماعلا اذه ىمنغ جان نم كل تبه ,وىاهللاقو اتأشاصعلاو ىس .ولانا ملعوح .رفف ىسومهريخاف نبللاةرب زغنوطبلا ىالماهدج وف

 ىسوم ىغقاملف )هطرسشب هل ىفوف ءاعردو عردأ نهلكتعضوف قس م لعفف منغلا قتسمكاصعب برضا نا مانملا فهيلا جب رافءاعردو عردأ

 نبالاقرصموحن هنأ ماب (هلهاب راسو) ترمه ىتلاةباورلا فالخا ذهواارغص جوزتوامافوأ ىضق مالبسلاة يللا ا
 هلهال لاقارانروطلا بناج نم سن 1) هب رعنصهئاطا ىف هعماوكرتشيل هاب راس ةوبنلا اراونآترهظ .وةفلزلاإًأاندو ةنحملا لجأ أمانعاطع
 نم ىدوناهانأ _ماف نولطصت لع ارانلا نمةوذجوأ) قيرطلا ف لضدقدنالقيراتلا نع ( ربخاهنم كيت ؟ىلعلاران تسن ىف اوثكم |
 جسوعلاوأبانعلا (ةرجشلا نمإ) اهين ىلاعتةنلا ملكستب (ةكرابملاةعقبلا ف) ىسومىلاةبسنلاب (نمالاداولا ئطاش

" 



3 1 1 

 "/ ايواهعرد9 ترثتسادف ةيحشسمهتئافال مأاهببحبأ عن أو اهئف ايش ىلا» وعدي تناك اهئالاهريضنع فرشواهئامال ال بلداذهو

 اححاضالجراندجواتلاف الأ مامهلاق لفحامهمانغأو سانلا لبقامهين ىلااتعجراملامهنا ىور كيقسءازج ىأةب زدصمثرقسام
 اه لاقف هتفص وفاه دسج اهم وني رلا تقزلاف مالسلا هيلع ىسوماهعبتف ىلهيعداف ىهذاامهادحال لاقفانل قفانححر

 ىتعناو ىفلخ ىشم

 ١ فختال)# (لاف) .صوصقللاهب ىمس ل علاكردصم صصقلاو نوعرف عمهلاوحأ و هتسق ىأ (صصقتلا هيلع صقو هءاجاماف ) قي رطلا ىل
 كلذ ممةيبنجالا عم ىنملاو ىتن وأ دبعولو دحاولاربخب لمعلاز اوج ىل يل دهيفوان:رابن وعرفل ناطلسالذا ( نيملاظلا ْءوقلا نمت وجن

 . تلاقاملاهنا ىورهنا ىلع مالسلا هيلعىسول ناك امك ةجاحلا دنعهب سأبالهن !ليقف فورعملاو ربلا ىلعرجالا ذخأامأو ع روتلاو طايتتحالا

 . لاقاعئاج تسلأ ب يعش لا قف عنتما هيدي نيب ماعطلا بيعش عضوالوةم .رحدصاقلل نالاهدصق بيخ الئلاهاجأ ا فاو كلذ ءرك كب زجيا

 هده مالبلاه يلع بيعشلاقفان فورعملا ىلع ذخانالواين دلاباننبد عيبنال تب لهأانا اوامطتيقسامماضو ءنوكين أف انأ نكتلو ىلب

 .”ناىورمغلاىىرلاربج أ هذختا (هرجاتساتبأٍيامهادحا تلاق) لك اذ 01١ انب لزغي نهلك عم انئداغ

 1 0 ااا 1 0 ا كر ك7 را ا تناك أ

 || تاكفاهفلس ىسومىنموتأرلل تثفبباحذلانمادبدعرماهئاجناكنكلواههمبهذين رك كلذ || يي
 | اذا رطلا ىلع ىنلدو قائما طلاقفاهنم كلذ ىربنأ ىموممركفاهفدرفمتفاهبونبرضت عيرلا || 0

 || ىموملاقف شعتفىتفايسلجالاقف أ يهمءاشعلاب وهاذا ب يعش ىلع ىسوم لخداماف كلذ تلعفف تاطخأ || ٠ هيأ 7 يع

 | لهأاناو امه تيقساملاضوعاذهنوكين أف اخأ نكسلو ىلب لاق عئاجحبتسلأ كاذملو بيعشلا هتلابذوعأ 5 < 3
 | ةداعوقداعاونكلو ىتفامتاوال ب يعش /لاقفايندلا نماضوعةرحآلا لامعأ نملمجىلعبلطنالتيب أ 02 0 ور ىلا ىهو هر جاتسي
 | هيلع صقر) ىسوم ىأ (مءاجاماف) لجوزعهلوق كال ذف لك أو سافل ماعطلا عطنو فيضل !ىروت 0 (
 3 041 3 يم 00 0 5 3 0 37 لاقف (نيمالا ىوقلا
 || نمت وجن هتاللاف) هلتق نوعرف دصقو ىطبقلاوإةةودن دالوربخ نم عج ١و صاب هريخ !ىا (صصقلا 0 20 م

 | تلاف) نبدم ىلع ناطاس نوعرفل نكي ملهنال كلذ لاقا؛اوهموقو نوعرف نم ىنعي (نيملاظلا موقلا 1 0 7 1 0 «هةسدلا هن هن
 | نا ىنعي(نيمالاىوقلات .رجأتسا نم ريخ نا)اةمانغأ ىع ”ريلاربج أه دخلا ىأ )م ,وجأتساتب ايامها دحا عرس

 أ . ةامأتلاق أ - أن 1 ؟ىل ةةنامالا 15 ١ 2 ١ دروو هفلخ ىبثملاباه ىمأو
 1 «ا|ا* هت | و 37 4 هوب أ >- كي ىدا 1 35 . 2 . # 7 3

 || هنوقاماتلاقهتتام ا وهبوقب كماعامو لاقف او لمعلا ىلع ىوق نم تلمعتسا نمريخ دال ظل لينا

 1 ىتنب | ىدحا) كج .وزأىأ (كحكن أن أدب رأفا) كلذ دنع بيعش (لاق) كن دب عي رلافصنال ىتح

 اف) نينس نام اريجأ نكن وكن ىأ (جح قامت رأت نأ ىلع) ىسوم بلط ا :وقلا ت هوجأتس
 | نفارشعتممن أن

 ف أن أدب رامد)ا يلا لوب نسبل عرجو كتم لطقت كاذق نينسرشملا تسمن 0 ) 2 تعّشجا اذا هنال عماش مالك

 |ةبحصلا نسح ىفىأ (نيحلاصلا نمهنلاءاشن ا ىندجتس) عربنتن أالارشعلا مامن كمزلا ىأ(كيلع || ةءانكلا ناتلمخل ا ناتاه
 هقيفوت ىلعلاكنالا هنلاءاش نالاقامناو ناجل نيلوةلماعملا نسج حالصلابدب ري ليقو تلقامب ءافولاو

 ناققحتم نا صمأهنوقو

 كىماب متاقلا ىف ةنامالاو

 | ةجوغمو ىراجلا مالكلا ذهبت نغتسا دقو هحراوج ف نيمالا هني دف ىوفلا ليقو كدا يم منو كلاب غ رفدقف
 هلوق ف فسوببحاصو بيعشتنب ثالث سانلا سرفأء_دعهنلاىضر دوعسم نبا نعوهنتامأو هنونقل هرجأتسالوفت نأ نعلثملا ىرحب

 امهريغ4 ناكمنا لعل دب نيتاهدلوق (نيتاهىتباىدحا) كجوزأ (كحكت أ نأدب رأفالاق) رمح فركي وبأو انعفني نأ مسع
 هلت نك اذاهترجأ نمىلاريجأن وكن ( ىرجات نأ ىلع) كتحك:ًأدفلاقلا دقعناك ولذا حاكن دقع كلذ نكي ملوهنم ةعاز

 ةطقانمالف ةيجوزلا ساي مايقلا باب نمدنالعاجالايزئاج ملا روع جوزتلاد ججخاهمجوةنسلاةبحاوفرظ (جيحامنز
 نمهمامتوأكيلعبجاوب سيل كنملضفت كلذف ( كدنعنف) ججحر شعل مس ىأ(ارشع تمن أ نافإ) ةمدخلا ىلع ج وزتلا لج
 ” تققش مطوق ةقيقحو نيلجالا مأمازلب (كيلع شأن أدي رأامو) عربتو لضفت كنموهفهتلمف نا كنكلو كيلعءقحأالو ك دع
 نمةنلاءاشن ا ىندجتس) هقيطأالاروطوهقيطأأةراتلوقت نينناب كنظ كيلع قش هناكف كمظاعتاذا مالا ن !ىمالا هيلع شو كيلع

 ايفا ةةيشم هطارغشابد ارم اوةلماعملا نسح « تحت لخدب و مومعلا ىلع حالصلادار, نأ زوجي و دهعلاب ءافولاوةلماعملا نسح ف ((نيمحاسلا
 02 تاذ ل عش ملأ شن ناو لعف ءاشن |هنالهتت وعمو هيف هقيفوت ىلع لاكنالا نيحلاضلا نمدهو
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 نم (سانلانم) ةريثك ةعاج (ةمأ) البا لع لعد جرا نايت قوش ىلا 0 ا
 ىلعزالءاملا نعامهمنغن ا درطن (نادوذن نينأ ىما) مهناكم نم لفس أن اكمف (مهنود نمدجوو) مهشاو٠ (نوقسي) نيفلتخم نفلتخم

 م 0 اود اداوم ا قسلانم نات وقأ أوه سءانأ

 أ
 دبالاف را مانغالا قس نك ال .(نيشانوبأو) يقومك ارعجناعزاو مجرور

 سأر نعموقلا ىنهنا ىورفوهلملل ةلاغاو فورعلا ىف ةبغرامهلجالامهمنغقسف (امط سف ) امهسفناب قسلاامهيلوت فاه دعي
 قتساف نوعب رأالااهعزنبال تناك واهم قتسااولاقو مهولد» وطعافاولد مطًاسو 3

 نبدمىلاه ب قاطناف ةزخعهديب كلمهءاجىسوماعدال ليقاهملا قي رطاأ|

 (1؟5)
 ءامدروا!و) لجوزعهلوق ْة

 2 نادو دو نوف أ يبدو نمل ةعاجى(ةمأ) ءادل ىلعئأ (هيلعدجو) ميشاوماهنمنوقسباونكدب وه (نب
 ضرغلانال قاد قل لأ ىأ(نادوذن نين ىما) ةعاجلا نماديعب ليقو ةعاجلا ىوس ى أ (مهنود نمدجوو) .هيشاوم ىأ(نوقس

 ىرتال الوعفملااللعفلاوه لأ زدات نإ ص منغلا ن افكت ليهورثبلاامهولختو سانلا غرفي ىتحءاملا نعامهمانغأناعنمتو ناسحأأ

 امهنال امهجر امنا هنا أ ىنعي (لاقإ هلوقوهومدعبا ل ىو والا لوقلاو بهذتو دنت نا نعامهمانغ ناعنتليقو سانلا مانغ
 ىلع مهودايذلا ىلعاتناك || ىتح)انمانغأى أ( ىتسنالاتلاق) سانلا عماكيشاوم نايقسنالاكن ا شامىأ (اككبطخاام) نين ًارلل ىس

 نال امهجري ملو ىتسلا || اورد صاذافلاجرلامحازننأ عيطتسنال نانأ ىماانا ىنعملاوءاملا نعءاعرلاعجرب ىتحىأ (ءاترلارِدَص

 مهيةسمو متغامهدوذم || كلذلف هيشاوم ين أر دقيإل ى أ( ريبكخيشانوبأو) ضوحلا مهن قيام لف نماننشاوم نان
 ىتسنالىفاذكوالثملبا أ بيعش أ نبانوري وهلمقو مالسلاوةالصلاه يلع برعشوها.ههوبأ ل يق ماغلا قسيلا نحنانجتح

 قسلاوه دوصقملافقسفو ||| امط قرامهمالكىسوم عمساملف بيعشإ نمآن م لجروهليفوهرصب فك امدعب تامدق بيعش نا
 ةقباطمهجو وىقسملاال | ليقوسانلا نمةعاجالااهعفر قيطيالامهب رقب تناكىرخأرثب سأر ىلع نمةرحض غلتفافاهدهجرو
 امطأسدنا هلاؤسامهباوج ||| رجحرثبلاسأراوطغىت_سلا نمءاعرلاغ رفاملليقو منغلاامط ىتسو رثبلا نءمهلكمهاحنو موقلا محاز

 اتلاقف دوذلا بيس ندع تب رف منغلا قسوةكربلابهيفاعدوا دحاواوادع زنوهد حو را عفرف ىسومءاجرفن ةرشعالاهعفربل

 نانأ صعاانا كلذ فببسلا وهورحلاة دش نماهلظ ىف سلخ ةرحش لصأ ىلالدعىأ ((لظلا ىلا ىلون مالك تسف) ىلاعتهلوق كال ذف

 ناتفش ناتروسسم سابعنب لاقهيلا هجايتحاوهعوجل ماعطلا بلط هناهانعم ( ريقفريخ نم ىلا تزن اامنةابرلاقف) عئاج

 لاجرلا ة جام ىلعر دقتال ريخ نم ىلا تاز الفا بر ىسوملاق دقل لاق سابع نبا نعو هبلصاهب ميقي زبخةقلفهنلالاس ىبوم نا

 طالتخالا نمىحتسنو لبقاعي رسامه أ ىلا اتعجرامافزبحلا الا لأس ام ليقو 5 رك قشىلارقتفادقلو هيلعهقلخ مرك أو هوربقف

 را ب لاقفانمانغأانل ىكسفانجراحلاصالجر اند جواتلاق كام أامامهلاق ناطي لفحامهمانغأو سانلا
 امناواوغرفي ناىلا قنا اهمساوىربكلا ىهليق(ع ايحّتسا ىلع ىشعام*ادحا هر ءاف-) ىلاعت هللا لاق ىلا هيعداف ىهذاام*ا دحال

 1 ا نم عفلسب تسيل باطخلا نب رمت لاقوءاريغصليقوايلاهمساو ىرغصلا بهل ليقوءارفس ليقوءاروفص

 نالةيشاملا تسب هيننبال اهنالهنم تيحتسا|ليقوءايحتتس ااههجو ىلعاهعرد# تعضودق ةرتتسم ت ءاج نكلو ةجالو ةجارخءاسنلا

 ىسومعمسا لل يق (انلتيقساموجأ كي زجيل وعدي ىنأن |تلاقإاهيب ,لوسراجمنالليقو هئفاكتل هتعد

 اعدو ضوحلا ىف اهبصواهب
 قلوعفملا كرتو ةكربلاب

 سبل ه سفن قصصالا| ذه

 ريغهيفودبلالهأ بهذ وصلا لارا تا رعلالاوح أو ةنيابتم كلذ ىف سانلا تاداعف ةءورملاامأوهابايال نب دلاوزوظحممب

 فالئعايندلا ف ةحارتسالازاوج ليلدهيفوةرمس لظ ىأ (لظلا ىلا ىلوتمث) ةرورسضةلاحةلاحلا تناك !ذااصوصخرمضحلا له به ذم

 نمىلاتلزن :1) ئثىال(املىفاب رلاقف)ىوملاى لاى :وكشلا فصقن الذا ىوكشلاب سن ا هيلعءالبلالاطاملو ةفشقتمللاض عب هلوقبإ

 قصل دقو مايأ ةعبساماعط ق ذيب / ناك ل يق بلاط و لئاس ىنعم نمضونالمالليريقف ىدعو جاتح (ريقف ) نيمسوأ ثغربتكوأ ل يلف (ريخ

 هكالمفنوعرف دنع ناك هنال نملاظلا نمةاحنلاوهو نب رادلاريخ نم ىلا تلزن ًااملجالاين دلا نمريقف ىنادب رب نا لمتح وهنطب هرهظل

 نمهرس ىلع دروالراقتفالا ناسلب ماكنوةيب ورلاىلا ةيدوبعلا نمرظنءاطعنب |لاقوهلاركشو هباحرفو ىتسلا لديلاباباضر كلذ لاق ةو رث ْ

 ةيحتسم ى أل احلاعضوم فءايحتسا ىلع(انل تيقسامرجأ كي زجيل كوعديىبأن ات لاقءايحتتسا ىلع, يشتامه ا دحا هنءاخ) راونالا
0 
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 لاقياموأرابخالاو اهسنمةداقثسالاوهوهوركملا عفوتي ىألاح(بقرتي) هب لؤي نأ ىلبقلا لن نمدسفن ىلع (افئاخةنبدملا ف مماف)

 غوسيالهنا سانلا ضعب هلو قيام فالح هللا نود نم فوحلابس ًابالهنا ىلع ل يلد هبف ةوهب رةرصن بقرتي هسفن ىلعافئاخءاطع نا لاقوهيف

 ليثارسالانا ىنعملاوهثيغتسي(هخرصتسي سمالاب) ىس .ومىأ( هرصننسا) أ دتب» ءاهدعبأم وةأجاغمللاذا(ىذلااذاف) هللا نود نمفوحلا

 دقفىنلا رهاظدشرلا نعلاضىأ (نيبمىوغل كنا) ىليئارسالل ىأ (ىسومهللاق) رن [ىطبق نمايناثهب ثاغتسا ىسومهصلخ ىذلا
 ىسوم (دارأن االف) هنرصندب رب نم ىلعو هسفن ىلعءالبلا ىلا ىضفي العف لعفبال نأريب دنلا ىفدشرلاو كببسب هتلتقفالجر سمالابتلناق
 وه) ىذل ا ىلعبقلاب(ىذلاب شطبي نأ)

 رظننيىأ (بقرتيافناخ) ىلعبقتلاا يف لتق تلا ىأ(ةنيدملا فعيساف) نيمرجلا اريهظةللاءاشن انك أ ١
 (لق) ليئارساىب
 هيلع ىسومل ىليئارسالا
 دارأهنامهوت دقو مالا

 ذاىطبقلاذغأالمذخأ

 هللاق) ىطبقلا تق نم سمالابهنم ناك ام ىلع مدندق ىسوم ناكو ىو عرفلا ىلع هناغتسافا ينو عرف لتاقب 0 5
 مويلا لتاقتو كببسب هتلتقف سمالاالجر تلناق ةياوغلار هاظ ىأ (نيبمىىوغل كنا) ىليئارسالل (ىسوم ع

 ةقرلاوةريغل اهن ذخ أ ىسوم نأ كلذو (امطو دعوه ىذلاب شطب نأ دارأ نأ هاف) هيلع ىنثيغتستورخآ 1 0 : ا

 عمسو ىسوم بضغ ن نم ىأراملهب شطب نأدب ريهنا ليئارسالا نظف ىطبقلاب شطبيلهدبدف ىل ئارسالا يطب 3 3
 ٠ وتد العنتيل ءانم (سمالاباسفن تاتقاك ىناتقت نأ دبر تأ ىسومايلاف) نيبم ىوغل كناهلوق 5 0 0

 نوعرف ىأف ىطبقلاهعم_سف كلذ ىليئارسالا هيلع ىثفأىتح ىطبقلا ل: ىذلاوهىسومنا نوعرف ) 0

 برضيو لقي ىذلاوهرابجلاليقو اماظ لتقلاب ىأ(ضرالا فارابج نوكست نأأالا ديرتنا) كلذب هربخاف 0 34 39
 (نيحلصملا نمنوكتنأدب 1١ 00١ عض اوني الرو طاعتي ىدلاوخليقو بقاوبلا فرظنإلو 0 ظ 32 0 5

 . || ىمومةعيش نملجركلدب عم سوهبلطىف اوجرثنهلتقب نوعرف ىمأ ىطبقلالتق ىسومنااشفاملو || ىلمبقلا لتقف 5

 نملجرءاجو) ىلاعت هلوقوهو ناعمس ليقو نوعمش ليقو ليقزحهمساو نوعرف ل 1نمؤمهنا لاقي 4 . >5 7
 ْ عمسا بهرذنأو هربخأو ىسو٠ىلا قبس ىتحاب رقاق رطذخأو هيمشم ىف عرسي ىأ ( ىسيةني دما ىصقأ 0 ا

 || كلتقبانسب مهضعب سمأي ليقو ( كولتقيل) كيفنورواشتي ىأ (كبنورمتأب المان اىسومإيلاق) هانا ىلا لع ماسلا
 ” سويس (متنجرخت) جورخلاب ىمالا فىأ ( نيمحصانلا نم كلىفا) ةنيدملا نم ىأ (جرخاف) نوع

 كلاعتةنلاىلاأجح مه خأيفهقحلي لهبلطلارظتني ىأ (بقرتي) نوعرفل آن مهسفن ىلع (افئاخ) || ٠ رءاجو) ع
 || ءاقلت جوتالو) ىلاعتهلوق ف نإ رفاكلا ىأ (نيملاظلا موقلا نم ىنجن ب رلاق) هيلاالا ا جلمالهناهماعل 9 8 1 2 :ه
 ظ ميهارب دلو نم نيدملهأ نالةبارق ارقهنبي و مهنبب نا هسفن ىف عقوونال ليق اهبلاايضاماهوحن دصق ىأ( نيدم نا تي 7

 مايأ ةيناةريسمرصمو ندم نيب وهمسابدلبلا تيمس ميهاربا نب نيدموه ني دمو ميهاربا دلو نم ىسومو 3
 ىأرىتح ضرالا تاينور حلاق ر والا ماعطهل نكي مودحأالودازالورهظالبافئاخىسوم ج رن ليق 0 1

 || (لاق) ىسوم هللا نم ءالتب الو وهو سابع نب |لاقهيمدق فخ عقو ىتح ني دم ىلا لصوامو هنطب ىفهبرضخ هلوقب ف صودهنال لجر

 | الا دالي رالف ىأ (ليبلاءاوس غد متأف دىم) ىوغ] ينوون دا ىمتأ
 رواشنلاراغئالاو كببسب نورواشتي وأ كلتفب اضعب مهضعب ىمأب ىأ( كواتقيل كب نورمتأي اللانا

 ءادعأ اوناك طبقلانالوأامهنيدىلعسيلهنالىليئارسالاوىسول(ودع (41:؟4)

 ىأ (هخرصتس سمالابهرصنتسا ىذلا اذاف) هبدخؤي ىتمرظتني ليقو هوركملاراظتتابقرتلاو أ وس

 لاقفانقحي انلذفنال جر انماولتق ليئارسسا ىن ناهل ليقف نوعرف ىتأس ابعنب لاق دعب نم هب ثيغتسي
 ىليئارسالا كلذ ىأرف دغلا نم ىسوم مذا ةنبب نو دجال نوفوطإ مهانببف هيلع دهشي نموهلتاقاوبلطا

 قيرطلا
  (نيمصانلا نمكلىفا) ةئيددملا نم(جرخاف) صا هيلعريشي وأ ئيشب هبحاص ىمأب امهنم دحاو لكن ال نارمتأب ونا يم امي نالجرلا لاقي
 ابحىمو كلايق_سلاقيك كللاقف نيبي نأدارأ مث نيعحانلا نم ىنا لاق هناك ل وصوملا ىلع مدقتتالؤإدلا نال نيمصانلاةلصب سدلو نايب كل

 . ىأ (نيلطلا موقلا نمت برلاق) هلتقي نمدقحلي أو أقيرطلا ف ضرعتلا (بفرغيافتاخ) ةنبدملا نم(اهنم) ىموم(جرخت) كل
 نكسشمو ميها اربا نبني تيمس مالسلا هيلع بيعش ةب رق نيدمو ئذلا ىلع لابقالاهجوتلاواه وحن( نبدمءاقلتهجونالو) نوعرف موق

 50 00 ا ا ا

 ق دمىلاهب جاطن اف كلمهءاف هحينرظعم :هطسو يأ (, ادنملاد) وسر دديع اق ز ىع



 لقعو شال ليقوراهللا فادتتأ ىنعيذائاقلا تقووأ نبءاشعلا نيبأموهو ايتخم ىالعافلا نملاح (اهلهأ نمةافغ نيخىلع) رصمىأ
 ىلعهعياش نمت (هتعيش نماذهنالتتقي نيلجر اهبفدجوف) لفغت ىلعالاة ني دملا لخديالف هوفاخاف مهيلع .ركشر و قحلاب ماكي ذخأ
 (1717) اذهو) هراصن ًاوهعابن "أ لجرلا ةعيشو ىصاسلاوه لبق ليئارسا ىبب نفذ هنيد

 نيعاني دم ىهليقورصم نم نيخسرف سار لع ناباحاط لاقيهب رقىهليقورص .لامعأ 2

 برغملا نيباماهلخ د ليقو ةلوليقلابسانلا لاغتشاوراهنا|فصن ىهليق (اهلهأ نمةافغنيح ىلع) سمش
 بك | سم ف بكر يناكو نوعرف نبا ىمس ناكى سوم نا تقولا كلذ ىفةنب.دملاهلوخدببس ل يقو ءاشعلاو
 بكرف بكر دق نوءرؤ ناهل ليقءاجاملف ابئاغىسوم ناكواموين وعرف بكر فه سابل سلي ونوعرف
 ىن ن. ةعيش ىسول ناكل يقو دح أ اهفارطأ ىف سيلو اهلخدف فنم ضرأب ليقملاهكردافهرثأ ىف ىسوم
 ىفمهفلاخت هموقو نوعرف قارفىأر قملا نمهيلعوهام فرعاماف ه.نودتقي و هنم وعم ليثارسأ

 اهلهأ نم ةافغ نيح ىلعايفخ ةسمافئاخالا هب رقلخديالناكف مهفاخود هوفاحوه:مكلذاو نكنأ قست

 هجاوخاب ىمأو هكرتفريغصو ههنأ يما تلاقهإتق ن وعرف دارافهرغصىفاصعلا,ن وعرف ىسومبرضال ليقو | ٠
 رك ذ نع ىنعياهلهأ نم ةلفغ نيح ىلءلخدف» دشأ غلب وربك ىت> مهيلع لخدب مفاهنم جراف هتني دم نم
 اهفدجوف) مهبعلو مهوهلي اولغتشا دق مط ديع موي ناكهنأ ىلع نعو هنمهدهعدعبل هربخ مهئايسذو ىموم

 ىأ (هودع نما ذهو) ليئارسا ىب نم ىنأ(هتعيش نما ذه) ناعزانتي ونامصاختب ىأ (نالتتقي نيلجر
 خابطوههّو دع نم ىذلاو ىرصاسلاوهةعيشلا نمناكىذلا ليقورفاك اذهؤ نمؤما ذه ليقو طبقلا نم

 ىسوم غلب امل سابع نب!لاقوبطخلاهامحيىيئارسالاذخأ, ن أدب رب ىطبقلا ناكو نوناف همساو نوعرف
 ونب ناكو عانتمالا لكا اوعتتما ىتح لظإ ليث ارسا ىب نمدحأىلاص اخ نوعرف ل [نم دحأ نكي مهدشأ

 ىن نمامهدحأأنالتتنتب نالجر ىسوم دج .وف مهنمهنأ نوماعي اوناك م هنال ىس ,ومناكعاوزعدق ليئارسا

 ىنعي (هّو دع نم ىذلا ىلع ىليئارسالا ىنعي (هتعيش نم ىذلاهناغتساف) طبقلا نمرخآلاو ليئارسا
 دتشاو ىسومبضغف هيلعهرصني نأوهنمهصا< نأهلأسهنا ىنعملاو ثوغلا بط ةثاغتسالاو قوعرفلا
 ةعاضرلا لبق نمهناالا سانا عيالو مل هظفحو ليث ارسسا ىثب نم ىسومةلزنم لعب وهوهذخأهنال هيضغ

 قوعرفلالاقف هعزانف كيب أ خبل ىلا بطحلا لمحل هثذ_خأا.:!لاقفهليبس ل خىوعرغال ىسوملاقف

 هب رض ىأ(ىسومهزكوف) ةوقلا فةدثو قاخلا فةطسب ىتوأ دق ىسوم ناكو كيلع هلج نأ تمم دقت 1

 غرفوهلتق ىأ(هيلعىضقف) عباصالا فارطاب عف دلازكولا ليقور دصلا ىف برضلاازكولا ليقو هفكعمجب | ١
 ودعهناناطيشلا لمع نماذهلاق) لمرلا ف هنفدو لتقلاهدصق نكي ملوهيلع ىسوم مدنفه يعأ نم
 اذهلمعنا ىنعملاو هسفن لمع ىلاال لوتفملا ل .عىلاةراشا !ذههلوق ىف ليقو ةلالضلا نيب ىأ ( نيبم لضم

 ىلاةراشااذه ليقو لدقللاقحّسم ىلاعنو هناصيس هللافل اخ هنوك نايب هنمدارم لاو ناطيشلا لمع نم لوتقملا

 وه ليقورمأر يغ نم ىطبقلا لقب ىأ(ىسفن تماظ ىنا بر لاف) هب زو ناطيشلا دنج نمهنا ىنعيلوتقملا
 هوقو بذ كانه نكح, /ناوهقوقح مايقلا نعريصقتلا, فارتعالاو ىلاعتهنل عاضتالا ليدس ىلع
 نواه تامق ثيح ىنفت تناظر بردارلل نوكأ تح لبقو بودل ل كرت ىأ(كرفغاف)

 ىأ ما نوعرف ىلاهربخ لصونالو ”ىلعهرتساف ىأىر فغاف لاقتفهب ىنلتق كلذ فرعاذا نوعرف

 ىلعتمعن 1) ىذلارتسلاو ةرفغلاب ىأ (اهيبرلاف مم محرلاروفغلاوههنا) نوعرف ىلا لوصولا نعهرتسف

 ليلدهيفو نب رقاكال سابع نب!لاق نيمرجلا نمدحالانواعمن وك ًالانافءانعم ( نيم .رحللاريهظ نوكأ نلف

 فلق مىأىناثلاو ويلا ىف ىلتباف نأّتسي ل سابع نء!لاقار فاك ناك ىسومهناعأ ىذلا ىليئارسالان اىبعأل

0 
 ليقو نوثاف وهو طبقلا
 اناكناو اذهو !ذوهامهف

 ةياكحلا ةهج ىلع نيبئاغ
 رظانلااملارظناذا ىأ

 اذهوهتعيش نم اذهلاق

 (هئاغتساف) هودع نم

 نم ىذلا) هرصنتساف

 هز دع نم ىذلا ىلعهتعيش
 هب رض (ىسومهزكوف
 فارطاب وأ هفك عسمجب

 (هيلع ىضقف) هعباصأ
 ةراشلا (اذهلاق) هلتقف

 ريغب لصاحلالتقلا ىلا
 (ناطيشلا ل مت نم)دصق

 رفاكلا لتق لعجامناو
 هامسو ناطيشلا لمع َنس

 هنمرفغتساو هسفنلاماظ
 الومهفانم أ سسم ناكهنال

 ىبرحلارفاكلا لتق لحي
 لبق هلتق هنالوأ نمأتسملا
 نع ولتقلا فهن ذؤينأ

 نأ ىبنل سيل عرجنإا
 ودعمنا) صوب ملام لتقني

 ةوادعلار هاظ(نيبم لضم

 ىنا) براي (بر لاق)

 راصلعفب (ىسفن تماظ

 ىتلز (ىلرفغاف) التق
 وه هناإ هتلز (هلرفغف)

 للزلا ةلقإ (روفغلا
 لجحلاةلازاإب (ميعرلا)
 ىعتمعنأ ابر لاق)

 انيعم (اريهظ نوكأ نلف

 وأ نيمرجللاريهظ نوك نلف نبوتال ةرفغمابىلعكماعناب مسقأ هريدقت فوذحهباوج مسق ىلع تمعنأ -؟ ون رفاكلل (نيمرجلل) 1

 نوعرفةبمح يمر جلا ةرهاظعدارأو نيمرحللاريهظ ىنتمصعنا نوكأ نلفت ةرفغملا نم ىلع تمعذ انوع يسإ برت فايا

 لالا < 1ك الهر سل ب لهو ه6 .مءانس منان“ اها



 نوعرف نا ثعمس نيح ملا نماغرافوأهندبالىأ ف وذحالواباوجو كيلا هوداراناوهوان دعوب نيقدصملا نم( نينمؤملا نم نوكستل)
 حج .رفلاة دش نمهب ثددح ىذلا هقلقانكس واهيلقانماطان الو تعمسام ارورسواحرفاهسفن كال ملاهئالاهدل اوهناب ىدمتل تداك ناداننت

 ترش ونائدش نع تيهنو نيثبشب ىسوم مأ ت رمأ ا نيسملا و فاسو: لاتنومرف ىبتبالتءاصوب نيتثازلا نينعؤلا سس قوق

 ىأ (هبترصبف) هريخ ىماعتل هرث أ ىبنا(هيصق) ميسم (هتخال تلاقو)اهبلق ىلع طب رفاهتطابحهلن | ىلون ىتح لكل ااهعفش لف نيتراشي

 ا * (عضارملا هيلعانمرسو)هتخأاهنا(نورعشيال مهو) ترصب ىفريمضلا نموأ هب فريمضلا نملاح دعب نع(بنج نع هنرصبأ

 رتىتلاةارملا ىهو عض سم عمج عضارملاو كلذ مهمسأىنتح عض م ىدن لبقيال ناكودمأ |ىدئريغايدن عضرين امانعُتم ى ا|عرشم رخال

 ١ هتخأ(تلاقف )هم ىلعهدرن نأ ل بق نموأهرث أاهصق لبق نم (لبق نم) عاضرلاو أىدئلاوهو عاضرلا عضوموهو عض م عج

 )ن رومان هل مه وم( ىسومى 16 رواقك' ,تيي له أ ىلع) دش 1 1(ملدأ (:؟5) له) ايد ليقيالهنأرو عضارلانيب

 00 تت يا تتسلل سس
 ن.حيصت تداكف قرغلاهياع تب شخ ىرخا هطحتو ةجومهعفرت توباتلا تأر 1 ليقومانبا اولوقت تداك املاهنا ىورداشفلا ةبئاش
 اا له لل ن وطرف ننام نو وش نضانل تعمنس ناحابنب هنا رهظت تداكلبقو هيلعاهتقفشة دش ةظيامللو 1
 3 : 1 لاق نومانهلم_هو تلاق

 يبق عاشر نلو)اباعءدرينهيلاةلاىحوأ ىلا ىولبىدبت تدك ليقد ىناوه لوقتتداكو | ىلا
 (هتخالتلافو) اهاياهنلادعوب نيقدصملا نمىأ (نين.ءؤملا نمنوكستل) تيبشتلاوربصلاو ةمصعلابىأ || 4 ب ,لهأ

 ا او تاب ىمومتخأ م رلعأ 1 0

 ناك نوعرف ف ةأرماناسابعنإ لإ ايدل :لبقيالايل ناب ومشكت يق عاب رلا(عضار 0 5

 ل ! كاف كلذ َككقدبأ اهتلسر أ ىنلاىسومتخ هنأرامل ا 2 0 اة :

 000010 11 اور وسي وكوب أ («لهوافكيشي لحأ لع جلد له) ىموم || 22
 ظ / 0 نيف عاضرلا بلطي

 حصنلاو هئاذغو هتيب رت نمهعفنامهنوعنعالىأ (نوتانهلمهو) هعضرتاريغص دحت نأ هيلا ىعدنام 0 2
 .ء د 2

 ىلعانيلدف مالغلا اذهتف «رعدق كنااولاق نوعان هلمهوتلاقال ليق داسفلا باو نمل معلا صالخا ١ وي 3

 كاللارورس فةبغركلذ تلقامناتلاقاهنا ل بقو نوخص ان كلملل مهو تاق نكلو هفرعامتلاقءإهأ ىدُ لك ىنأدقفهئمّنأ

 ىتلاةنسلا دلو نورهناكو نوره معن تلاقدإو كمالوأ اولاقىأتلاقمه نماولاق ليقو هبانلاصناو ةأرماىا تااقف كن دنالا

 || ىصلا د جواماف مييلااهب تءاجو اهنبا لاح اهتربسخ واهلا تقلطن افاهمانبتاف تق دصاولاق اهبف لتقيإل قوئالنإبلل ةبيط#ي را 45

 ىلاءتهلوق كلذف ل واس لولا لاا طابت التما ىتحهص«لءجواهمدن لبق همأعر "ادهم

 || للادعونارعناو) نزحتالئاوىأ (نزحتالو) اهبلاىموم درب ىأ (اهنيعرقت كهمأىا لا 2
 ْ دخالال يق (هدنأغلبالو) اهيلاءد رين أاهدعوهللا نا( نوملعيال مهرثك 1 !نكلو) الاد ر ىأ( ق قع 0 5

 ظ نباهلاقةنسنيعب رأغلب ىأ(ىوتساو) ةنس نون الثو ثالثدشالا ليقوةنس نيثالث ىلا يشع ةينامث نيبام 0

 لبقؤس وماكحو لعف نبدلا فامهفوالقعىأ (املعواهكح انين أ ) لماكتوهبابش ىهتاليقو سابع 220000

 ىهليقةنيدملاو ىمومىنعي (ةنيدملالخدو) ىلاعت لوقف (نينسحما ىزجن كلذكو) ايد: ثعبينأ (| رفإ) هلوق كلذو
 00 اهماعتسكيل اوىأ( قحةنلادع ونأ أر عتلو) هقا ارفب (نزحتال او)هعم ماقلإإ(اهنيعرق رقت ى همأ
 3 موجامال 03 , رحلامهنالىدلالاقاكم وب لكر انيدلا نمد ذخانأماهط لحام اورقت ىل:فوطعم نزحئالوهلوقواربختملعاك ةدهاشم
 قح هنانوملعيالسانلارثك ًانكلو قحةللادعونالعتل ىأاهملعتحتلخادوه (نوملعيال مهرثك ان كلو)اهدلو عاضرا ىلع

 ' ةدش عجوهو لقعلاما.وةوقلاةباهنىسوم غلب (هدشأ غلبا لو ) تعزف ىسومريخب تعمس نيحاهنم طر ةاعضي رعتلاهبْش ونوبائريف

 1 هانت 1 ) ةنسنيعب راسأر ىلعالا ىن ثعبي لهنا ىوريو ةنس نوعب راوهوهماكحتسا متولدتعاو ( ىوتساو )هب وبيسدنع منأوةمعنك

 هللا لعج جاجزلالاق نينمؤملاب لعفن همأو ىسوعانلءفاك ى 1( نينسحما ىزجن كلذكو )نب رادلا| اص املعوأ اهقف(املعو) ةوبن (اكح

 لاق ىلا ا ار ملاعلاو نينسحلا ءازج ىه ىتلاةنجلا ىلا نايدودامهنالن اسحالا ىلعةازا#ةمكحلا» لعلاءاتيا ىلاعت

 2 (ةنيدملالخدو) رعلاباوأم عيا ذاالاهج هلع نوملعي اوناكول ىهنسفن |هباورشأم س دملو
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 مسهنأال كلذ ىلا مالا اريصيل ىأ (اودعمطن وكيل) رخطصضا نم س رافلزهأ نم نوعرذ ناك جاجزلالاقهذخأ )ن روع :رفل آهطقتلاف)

 نانورسفللالاقا ذه نعو جامزلاهلافا ذك كلذ ىلاريصملا نك لو اهدلو تومي نال دلت ل ىهوةدلاولا هدلتامت ,وملل ط وقك اذطءوذخأ

 دراواهيف ليلعتلا نعم نكلو ىنمركتل كنج كلوقك ل يلعتلااهاعمىتلا كمال نه فاشكلا بحاصلاقوةروريصلاو ةبقاعلا مال هذه

 ءىجناةجيتنوه ىذلا مارك الاوهوهلجاللعفلا لعافلا لعفي ىذلا ىعادلابهبشهل ,هطاقتلا ةجينت ناك امكلذ نالزاجما قي رط ىلع

 رفعجوب أ نيئطاخ فيفخحت نيطاخ(نيئطاخاوناك امهدونجو ناماهو نوع رف نا مدعلاو مدعلاك ناتغلامموةزجو ىلعانزحو (انزحو)

 مهودعةيب رت مهؤطخ سيلف ئثلكىف نيئطاخاوناكو مهيدبأ ىلع مهك اله ببس ره نمو مهو دعى رابةللامهبقاعف نابن ذماوناكى أ
 (817968) 2 اوطقتلانيحمهناىور ( كلوىلنيعةرق نوعرفةأىم١تلاقوإ) مهنمعدبب

 ىهاذاو بابلا تحشتفف هتجلاعفاهريغهريملا رون توباتلا فوج فت أر ف ةيممآت ن دف هيلعاور دقي لفهرسدك
 باقىفهتبحم هللا قلافانبل هنم صم هماهما ىفهقزر هللا ل_ءجدقوهينيع نيبرونذاو توبادلا فر يغص ىدب

 هيلعاوردقي رفهحتفاوجلاعتوباتلا
 مهايعاف هريس اوجلاءف

 ف تلق هاد

 هتجلاعفار وءتوناتلافوج 4 ا _ 0
 نيدرر س1 4 ليسيامىلا تدم توباتلا نمىصلااوجرخ ااماف نو عرف تنب تابق او هيلع فطعو نوعرؤ هبحأو ةيسأ

 نوعرف موق نمةاوغلا تلاقفاهرد_صيلاهتمضوتلبقف تأربفاهصرب هب تخطلف هي ر نم هقادشأ نم
 ميف كنماعزف رحبلا فهبىراذ هوه ليئارساىنب نم4:مرذ<ىذلادولوملا كلذ نا نظنانا كلملا اهيا
 5 ةيولا ََت .ظنف ادلوهذختنوا اريخهنم بدصنف ىٌانعفني نأ ىسعهولتقنال كلو ىل نيعةرقةيسأ تلاققوإتقب نوعرف

 وههموق نمةاوغلاتلاقف || هللا لوسرلة«بفىل ةجاحالفانأامأ نوعرف لاقواط هبهوف نوعرف نم ىموم تبهوتساف دلنال تناكو
 ابنة مرد ىلا هتيمس تلاق,ه يمس ةيسآل ليقف نلااها دهاك هللاءاد كل وهاك ى نيعةرقذئموبلاقول لسو هيلعةنلا ىلص

 : لاقف كلو ىلنا و هوطقتليمل مهنال كلذ ىلامه م ةبقاعى أ (انزحواو دع مط نوكسيل) بلطريغنم ئذلا دوحو طاقتلالا

 قو لالا كلا نوعرو || 0 ناو لدا ( امهدونجو ناماهو نوعرف نا) انزحواودع مط نوكيل
 هءادط تلاقاكلاقول ثدي دحلا ىسعهول_ةقئال كلو ىلنيعةرق نوعرف تأ ىم|تلاقو) مهك لع بهذي ىذلاهنا اورهشي مل مهناهانعمو

 0 اهادهاك ىلاعت تا كالذهظاغفءادعالا نمىتاريعلاق نوعرف هيلارظنال بهولاق (نورعشيالمهوادلوهذخنتو اانعفش نأ

 ءااش 0 تناكوءايدنالاتانب نمو ءاسنلارايخ نمنوعرف ةأ ىماةيساتناكو يذلا مالغلا اذهأطخأ فيك لاقو
 هبلق ىلعع قي ناكول ||| ةنسنبانمربك أ ديلولا اذههبنج ىلا ةدعاق ىهونوعرفل تااقف مهيلعق دصتتتو مهجرت نيك اكمال
 2 0 2 8 226 5 ا 0
 كير لاقل ا سلو ىرْخاض را نم انانأهنا تلافاهنا ليقو ىدنعن وكي هعدف ةنسل هذهنادلو مب ذتن أت ىمآتن او

 ةرقوتءاسأ 1 تلاقاكوموم لاق هنلاو دعن أو سابع نبا لاق هيلعهتبح هلل[ قلأو ن وعرف ها يصتساف ليئارءا ىنب نموه
 رم 2 5 ا وف حبصأو ) ىلاعتدل وق جو ءءاعهنلا هبتكىذلاءاقشلل ىفأ«نكلو هللا هعفنلانعفني نأ ىسع |
 دك مح دك 201 . : . م

 رتل ناتفص كلو ورق نيحاهملا ل جوز ع هللا ىو أ ىذلا وللا يسان هانعم ليقو همهو ىسومرك ذنمالا ئثلكنمايلاخ ىأ(اغراف

 لي هتبطاخ( راد اهءاف نيلسرملا نم هلعجحوابلا هدربنأاهياا دهعىذلا دهعلاو نزح الو فاختالو ميلا ىف هيةلثنأ اهىمآ

 1 وغلا 1 00 ردبلا ىفهتيقلأوهتق تن تيلوتوهباوثوهرجأ كلن وكيف كدلو ن وعرف لتقي نأ تهرك لاقو ناظ.ثلا
 0 0 ١ اهاسنافهنم تررذىذلاهودعد ىف عقودق هناتلاق لينلا فهباصأن وعرف ناب ريخلااهانأالوهتق :رغأو

 سارعنب!لاقاهلجوةدش نماهنب اهنابحرصتل ىأ(هب ىدبتل تداكن ا)اهبلاهللا دهع نم ناكامءالبلا مظع فن د نى سع . 1

 تناكو هوبحاف هينيع

 ءاصرب تنب نوعرفل

 عفنلا لئالدو نءلالياخم

 نورعشيالمهواذكن وعرفةأىماتلاقوانزحواو دع,ط نوكيل نوعرف ل ؟هطقتلاف مالكااربدقتد ن وعرف ل آاطاحوذولاح (نورعشيإل
 ىنعملةدكؤم هيلع فوطعملاو فوطعملا نيب ةعقاو ةيضارتعاةاجةبآلا نوعرف نا هلوقو هيندتو هنم عفنلا ءاجروهطاقتتلا ىف مهظعأ طخ ىلع مهن
 نم اهمهدامللقعلا نمارفص (اغرافىسوم مأداؤف) راصو (حبصأو) نايبلاو ىناعملا باص أ دنع مالكا !ذهمظأ نسحأأامو مهئطخ
 تأرال لبق اهدلو هنأو هتصقو هرما.دارملاو ىمولريمضلاوهب رهظنل(هبىدبتل تداك نا) نوعرفديىفهعوقوب تعمسا-1 عزجلا طرق
 ةقفش هانبااو لوقتتداكف هلةةيهنا كثآلتوباتلاذخ أن وعرف نا تءمسالليقوهانبااو لوقو حيصت تداك توباتلابب علت جاومالا

 ربصلا ماهل, هتب وقت بلغلا ىلع طب رلاواهبلق ىلعانطب رالول (اهيلق ىلءانطب رنأأالو) تداك اهناىأةإايقثلا نم ةففخم ناو هيلع



 (قزخنالو) عايضلاو قرفلا نم
 (كيلاءودارانا) هقارفب

 هواعاجو) هتييرتل فيطلهجوب
 هدهىو (نيلسرملا نم
 نايهنو نارمأ ةيآلا

 نانراش و ناربيبخو

 نزهاوق وخلا نيب قرفلاو

 قحلي مغ فوحملانا

 نزحلاو عقو_:ناسنالا

 هفارفوهو مقاول هقحلب مغ
 امهنعتيهنف هب راطخالاو

 هلعجواهملاهدرب ترسشب و
 جيذهناىورو نيلسرملا نم

 نوعست ىسوم بلطي
 نيحاهناىوروديلوفلأ

 ضعب تناكو قاطلااهم رض
 ىن ىلابحي ت الكوملالباوقلا
 اهتلاعفاهط ةيفاصم ليئارسا

 ضرالا ىلا عقواماف
 لخدو هينيع نيب روناطاه

 كتئجام تلاقف اهبلقهبح
 ربخأو كدولوم ل نقالالا
 تدجو نكلو نوعرف

 هلثم تدجوأم ابحكنبال
 تجرخ اماف هبظفحاف

 هتفلف نوعرف نويعتءاج
 رونت ىفهتعضوو ةفوخ ىف

 ان عنضتام لمن اروجسسم
 لفاوبلطف اهاقع نم شاط

 ىهواوجرفن أيشاوقلي
 تعم سف هناكم ىردنال

 تقلطناةرونتلا نم»ءاكب

 ادرب رانلا هلا لعج دةو هلا

 قنوعرفإ-أاملف امالسو

 اهلا وأ نا دلولا بلط

 نادعب ملا ىف هناقلاب

 رهشأ ةنالث هتعضرا

3 

 سابعا لاق( نيلس .رلا نم ولعاجو كيلااهوّدارانا) هقارف ىلع ىأ(ىزحنالو) ةعبضلا ليقو قرغلا نم

 اوهنيملو فورعملاباو سمأب لو ىصاعملاب اوامعوسانلا ىلعاولاط: سا رصعاورثك الار اننا

 مالسلاوةالصلا هيلع ىس ,وم هيبن لب ىلعةنلا مهاحنأن ىلا مهوفعضتساف طبقلا مهلعمتلا طلسفركسنملا

 ىتلالباوقلا نمةلباق تناك اهتدالو تب راقت. ىسوممأن اس ابعنبالاق كلذ ىف ةمقلا رك ذي

 ىف ولزن دقاهطلتلاقواهيلا تلسرأقلطلااهم رضاماف ىسوم مألةيفاصم ليث ارمسا ىنب ىلابح ن وعرف نهلكو

 أ[ شعترافىسوم ىنيعروناطاهض رالإىب وم مقونأامافاهلابق تجلاعف مويلا ىايا كبح ىنعفنيلف لزئام

 0 |سمالا ىنتوعد نإح كيلاتشج ةحامده ذهابا طتلاق مئاهبلق ىسومب> لخدو اهف ل_هفم لك

 | [مافانو دعءارأ قاف كنب ىلظفحافهبح ل :مئثبح تدجوامابح كنبال تدجو نكلو كدلو لق
 هام أ يهتخأتلاقف ىسوم مأىلا اولخ ديلاهماب ىلا اًاخ نويعلا ضعب اهرمصب أ اه دنع نمةلباقلا تجر

 0 دوق ركب تغلف بايلإب سرملا اذه

 تلاقةلباقلا لخدأاماولاقف نيلاط رهظي مو نولانطرب_هتياو ىسوم مأ اوأر وروجسمرونتلا اذاف

 :ردأالتلاقف ىصلا نب ًافهتخالتلاقفاهاقعاوملا مج .رفاهدنع نم اوجرفنةرئاز لعتلخدفىل ةيفاصم

 م سوم مأنا مثلا تلمتحافامالس وادربهيلعرانلاهللالعج دقوهيلا تقاطنافرونتلا فىصا !ءاكب تعمسف

 ف 1 ا دحشتت ن نأ اهياق هللا ف فذدفقفاوهن ا ىلع تفاخ نادلولا بلطف نوعرف حاحلاتأ ارامل

 00 اريغصاتو باث هنمترتشاف نوعرف موق نمراجن لجر ىلا تقلطناف لينلا ىف تواتلا

 | لن ,وعرةديكه يلع ىشخأ !لقتملولاق ب ذكلا|تهركوتوباتلا فهؤبخأ !ىلنبا|تلاةف توباتلا ادهم

 (مال ساي مهام 3 هوم مأ ماي مهربخيي نيحابذلاىلاراجنلا قلطناهب تقلطناو هتلجو توباتلا ترتشا

 هبكل اق سمأ |مهايعأاساف لوقت امءانمالار دن لف هديب ريش لعجو مالكلا قطيف هناسلةللا كسمأ

 ادي رياضيأ قلطنا م اكتفهنال هيلعهللادرهعضومىلا راجنلا ىهتااماف هوجرت و هوب رضف هوب رضا
 1 لا رضفأ يشر صبي لو مالكا قطيفءرمصب وهناسل ذخأف مهربخيل مهانأ افءانمالا

 لنآ ف رعف ناك امثيح هظفحيف هعم نوكين أو هيلعلدءال نأهرىهب وهناسلهيلعدر نا هيلع هلل لعخ-

 ١ لاقودق دصوهب ١ نم افهيلعهلدفلاصلا درعلا اذه ىلع ىنادبرايلاقفا دجاسهللر فن هرصصن وهناسل هيلعدرف

 لاه ولح نسدس يلح لع ملام ف ىلا عبج نعاهرمأ تمتك وج ىسوم مأ تلج لبهو
 زوعرف ثعباهف دلو ىلا ةنسلا تناك املف ليئارسا ىن ىلعهب نمي نأ دارأ ل ىلاعتهتنلاهرتس ئيشكلذو

 5 ؛ بني لواهنواريغتي ماو ىسومب تلجو هلثم كلذ لبق شتفي اًشيتفتءاسنلا شتفف نيمالا مدقتولباوقلا
 دح ا هلع علطي ل وةلب انالواهيلع بي ةرالو هنداواهف دلو ىتلاةليللا تناك املفاط ضرعتتال لباوقلا تناك
 ”فاخاماف رهشأة ثالث هتمتكف ميلا ىفهيقلاة هيلع تفخاذافهيعضر أن أهلا هلا جوأ اوميم هتخأالا

 ظ وتن بذئموب نوعرفل ناك هريغو سابع نب لاقاليلرحبلاؤهو ملا ىف هتف مئاقبطم اوباتتلمتهبلع

 لضرب ابناكو هيلااهعفرتتاجام ثالث موي لك اهطناكوهياعسالامركأ نم تناكو اهريغداومل نكي

 هلا لبق نمالا ًربنال كلم ااهبأ اولاقفاه مى اورظنفةرحسلا اوءابطالااط عج دق نوعرف ناكوديدش

 ْ اك ةعاس فاذك موي كالذو كلذ نمأربتف اهصربهب خطلبف هقير نمذخؤيف ناسنالا هبشيفدجوب

 |تن 5 اهنا يماهعم و لينلاريفش ىلعهل ناك سلجم ىلا نوع :رفادغم وبلا كلذ ناكاماف سمشلاق هرم. نياح

 ءاملاحضنتو نهبعالت اهيراوج عمرصبا عيطاش ىلع >سلج ىتحاهيراوج ف نوعرف تنبتلبقأو محازم
 كلاب قاعت دقرحبلا ف ئيشلا ذهن ا نوعرفلاقف جاومالاهب رت توباتلابلينلا لبق اذا نههوجو ىلع

 | ءاعوهيل اوردقي لف بابلا حتفاوجلاعف هيدي نيب هوعضو ىتح ةيحان لك نم نفسلاب هوردتنافهب قوتتا
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 ةامغلاف هنغلفاغريخهبرلاعةللناف هنوامعي لمع لكىأ مهريغءايلابو ةكملهال باطخ بوقعي و صفحو ى اشو ىندمءانلاب(نولمعنامم
 (نيبملا باتكتلاتانآ كالت مسط) ة6ميحرلا نجرلا هللا مسإلا «تانآناكون ونام صصقلاةروسإلم هيلعنزازوجال وهسلاو

 صالخالاو ديعولاو دعولاو مارملاو لالحلل نيبموهتكرب وهريخ نيبم ىأ دءتمو مزال ناب أ هتتبا لاقي و دح او ىنعم نابأو عوشلا ناب لاقي

 امعربخضعب كيلعاولن ىأ (نوعرفو ىسومأبن نم) وانت لوعفموان ماب, ربجهؤرقيىأكيلعأر قن (كيلعاواتت) دبيحوتلاو
 ةفنأتسمةلج (نوعرفنا) مهريغنودءالؤه عفنتاهاةوالتلا نال نمؤمهناانماعف قبس نمل (نونمؤي موقا) نيقح ىألاح(قحلاب)
 ةيدوبعلاىسنوهسفنب رختفاوريكستساو ٍلظاا فدل زواجواغط (العإ) نوعرف نالا فام بن ناك فيكولاقالئاق ناكل مجللريسفتلاك
 الهنوعيطي ودب ربام ىلعهنوعيشياقرذ (1؟50) (اعيشاهاهألعجو) رصم ىنعيهتكلم ضرأىأ (ضرالاف)

 ىولي نأ مهنم دحأ كالع

 مركيةفلتخم اقرفوأ هقئع مع 0 مطاع أ ىلععازجلابديعوهيف (نواتسادلا
 ةئيدملاوةكم ناب تازئةنآ اهيفو نيلهاذا ىنتننالهلوق ىلاباتكلا مهانينأ 1 نبذ لاقهوقالا يك هو مرك اف ىزْحأ نيه و ةفئاط اعلا ب ود

 ىدحاوةئامعب رأوةنانونا و نا ىهوداعمىلا كدارلنآرقلا كيا- ضرف ىذأا نا هلوق ىهو

 فرح ةئامامثوفالآ ا ةدسجو ةملك نوعب رأو

 «محرلا نجرلا هللا منيل

 ليقو ظوفحلا حوللاوهليق (نيبملا باتكسلاتانآ ) ةروسلا تانى لا ةراشا ( كلت مسط) لج .وزعهل اوقو

 0 ير 1 سود ا لا 0 انما

 0 رس 1 (نطرالاف) ريكشو د2 نر
 ىحتسيو مهءانب أ عذب) ليث ارمسا ىنب ىنعي (مهنمةفئاطفعضتسي) ريخ.ستلاو ةمدخلا عاون أ يفاقرفىأ

 ىأ (نيدسفملا نمناكهنا) |مهسفنأن ء هعفد نعاوفعضواو رج تال ماعلا اذه ىمس (مهءاسن

 ليئارسا ىب ىنعي(ضرالا قاوفعضتسا نبذلا ىلع ) معنن ىأ (نكنأدب رد) ضرالا فربجتتلاو لدقلاب

 نوعرف كالمأ ىنعي ( نيثراولاهلعنو) اكوامةالوليقو موه ىدتقي ريخلا ىفةداقىأ (ةمأ أمهلعو)

 مطاهاعجنو  ماشلاوريصم ضر مط نطون ىأ (ضرالا ىف مط نكمو) مه- 57 اسمى مهلعجن نابهموقو

 نأ اوربخ  مهمأ كلذو نوفاخىأ (نورذعاوناك ام مونمامدونجوناماهو نوعرف يربو ادي

 ١ ىلا عنهلوق َُه نورذح اوناك امهللا مهارأفهنمر ذح ىلع اوناكول: 03 «اىب نم لجر دي ىلع م هك اله

 بوش نيكوأل لسن نمت جوا همساد ايلف فين نيش ةووال |... (ىسوم مأىلاني-وأو)

 6 كرحتإ الو كبي ال وهو هعضرت تناكو ةثالثليقو ةعب رأليقورهشأ ينام هتعذرأل يق (هيعضرأنأ)

 هياعىأ (ىناحنالو) رصم لين هيدار ًورحبلا ف ىأ ( ميلا ىفهيقا اف) حيذلا ىأ ( هيلع تفخاذاف )اهردح

 ليئارسال !ناهأو ىطبقلا

 (مونم ةفئاط فعضتسي)

 جذي) ليئارساونب مه
 ىحتسإو 0 الا

 تانبلا كرتي ىأ (مهءاسن

 :ذ سسو ةم دال ءايحأ

 داوبهللاقانهاكنءانبالا
 ليئارساىنب ىدولوم
 , هدب ىلع ككلمبهذي
 قدح ىلع ليلد ه بفو

 قدص نإ: ةناذ نوعرؤ

 لتقلا هعفني مل نهاكلا
 لتقلاىنعماف بذكناو

 نم لا فعضعتللا و

 ةفصو أ لعجؤ ىفريمضلا

 فناتسم مالكوأ اعيل
 فعضتسي نملدن عذيو

 (نيدسفللا نم ناكمنا)
 ت00 10000 5 0 هج 2 7 05 0 تشم تا سا ا ا تاج ص هه د سدح

 صالاةلأسمىفانل ليلدوهو لضفنت (نكنأدي رثد) بذكوأ نعاكلا ق دص هتحنلئاطالذا نيدسفملا لعفوهامااماظلتقلا نا ىأ |

 بفعّستسإ * نملاحو ًاهلاصاصتقاو نوعرفوىسومًأبنلاريسفت اهعوقوف كالت ةريظن اهمال ضرالا فالع نوعرف نا ىلع ةفوطعم لج |هلهو ١

 نيد [فاوغمستس اننا وع 0 ا 0 لاس راو مويلع نت نأدب 0

 0 ل 0 م 5 ًاذفن 9 دآ

 عفرو!نونلاةءارقك هإبق بوصنملا لع فطعبصن ىريو موئمدولومد ىلع مهك الهو مهكلمباهذ نمهورذ-ام مهنمن وري ىأةزججو ١١
 نمقوتلارذاا(نور ذحاوناك ام) لوصوملا ىلع مدقتتالة|داا نالور ذ< نود ىرتب قاعتن, وليئارسسا ىب نم( مهنم) فانثتسالا ىلع ١

 نا(هيعضرانأ) ىهالوسر نوكنالوةلاسر جواذه سيلومي را ناك اي كالمرابخاب وأي ؤرلاب وأماطالاب( ىم ومما ىلاانيحو أ و)ررضلا

 (فا غلو )رص لنوع يقر صبا (ميلاىفهيلاف) ءيلع اومنيفهنوص ناريلا عمسيذإب تقلا نم(هيلع تفخاذاف) ةيردصمو أى أعم |



 ىنعمي ربخ نوكم الاذه ىلعو ةنجل ا وهواهثهج نم لصاحريخهلف ىأ (اهنمربخ هإف) روهجلادنعةتناالاهلااللوقب ىأ (ةنسحابءاج نم)
 نموأرانلافوخوهوةدشلا طرفمدبدث عزف نم ىأ فوك (عزف نم معد) اهبسب ىأربجل ةفص عفر عضوم ىاهنمنوك و لْضفا

 هنيفتب هزاجلابئدعت نما (نونما )ةءايقلامويدارملاومهريغ ميملارسكب و ىفدموىفوك (ذئموب) مهربغنيونتريغب و لق ناوامع زف
 اوقلأ ىأههجو ىلعهتيقل أل جرلا تببك لاقي( رانلا ف مههوجو) تيقلا (تبكف) كر للاب ( ةميسلابءاج نمو)لار كم اونمافأهلوقك
 مك امالانوزجنله) بكلادنعاتيكبت مط لاقي ورانلا فاوقلأ ىأامنعةبقرلاو سأرلبربعياكهجولإبةإ+-| نعربعوأر انلافمهسؤر ىلع

 كرشلا نمايندلا ىف (نولمعت

 "ىجاللااهيف نمأيانمآ اموح

 الواهالخ ىلةالواهبلا

 رفشي الو اهكوش د

 عم(ئثلك هلو) اهديص
 كلاموهؤ ةدلملا هذه

 ترمأو) ةرآلاوايندلا

 (نيماسملا نم نوك أنأ
 وات أن أو) هل نداقنملا

 وأ ةوالتلا نم (نآرقلا

 عبتا وهلوقكولتلا نم

 كب رنم كيلاىوبام
 لو-قينأب هلوسررعأ
 هللا صخأ نأ ترصأ

 هلذأالو ةدابعلاب هدحو

 شي رق تلعفا اكي رش
 ءافنحلا نم نوك أنأو

 مالسالاةلم ىلع نيتباثلا
 فرعال نآرقلاولنأ نأو

 هيضتقدامومار+اولالحخلا

 نبب نمةكمصخو مالسالا

 همسأ ةفاضايدالبلار باس

 هيلاهدالب بحأ اهنال اهيلا

 راشأو هدنع اهمظعأو
 ةراشا هذ ههلوقب اهلا

 الادس رقتواط ميظعت

 5 لوجو هدم صاخوخي تلاع سيدال تم ةودسو طبه ؤمنا لطول اهنااؤط

 ةنسه!ليقو لمعلا ف صالخالا ليقوةناالاهلاال نأ ة داهش ىهو صالخالا ةماكب ىأ (ةنسحلابءاجنم)

 اهلعج (اهمرح ىذلا) ةكم (ةدلبلاهذهبردبعأن أت يمأاما) ىصاعملاو )1759

 ريخة نا كلت نمهل هنا ىنعمب ريما ىلا لصياهيف سابع نب !لاق(اهنمربخهلف) لجو زعهتباهامعةعاط لك

 نءريخ ئنال هنالالفنامجالا نماريخ ئمهل نوكينمامأب اذعلا نم نمالاو باوثلاوهو ةمايقلا موب
 رظنلاوهللاناوذر ص الخالاو نا الاءازجو ةنجل اوباوثلاتاعاطلاولامعالا ءازج ليقوهللاالاهلاال

 ةنسحلانالاهفاعض ار يشع ةدحاولاب هللا ءاطعأ فاعضال|اهنمريخ ىنعم ل قو هللا نم ناوضروهلوقل هيلا

 فيك تلق نا» (نونمآذئموب عزف نممهو) ىلاعتو كرابتبرلا ليضفتفيعضتلاو دبعلا قاقحتسا
 هنعواالاموهلوالا عزفلان!تلق ضرالا ف نمو تاومسلا ىف نم عزفف هلبق لاق دقوانه ع زفلا ىنذ

 هيلاررضلا كلذ لوصو نمأب نسحلا ناك ن او ةبيهو بعر نمأجفي لوهو عقنةدشب ساسحالا دنعدحأ
 ||| ةدهاشم دنع بعرلا نمناسنالا قحل, امام ا وهنم نونمآ مهف باذعلا نم فو اوهفىناثلا عزفلااماف

 هجولاب ربع ( رانلا فمههوجو تبكف) كرشلاب ىنعي (ةئيسلابءاج نمو ) دحأهنم كفني الف لاوهالا
 لوقتىأ (ن وامعت متنك امالانوزجتله) رانلاف مهعيجاوحرطواوبك لاقهناك ن دبلا عيج نع

 (ترصمأا.ض1) ىلاعتةوقو و كرشلانمايندلا فنولمعت متنك امالانوزخت له ماهج ةنزن مط

 قداسب صخأنأت سم ىنعيإ (ةدلبلاه ذهب ردبعأن أ) ترمأامن القد اوسرل ىلاعت هللا ل وقتي ىنعي

 هيلاةفاضماهنالرك ذلابدالبلاراس نيب نماهصخامناو ةكمىنعنةدلبلاهذهبر وهىذلاةللا ىديحوتو

 (اهمرحىذلا) هيحو طبهموهيدن نطوفاهمال ميظعت ةراشااهيلاراشأو هيلعاهمرك أو دالبلا بحأو

 اهلخ ديالواهالخ ىلتخالو اهديصداصيالود_> أ اهيذ مظيبالو مداهبف كفسالانمآ اموح هتنااهلعج ىأ

 نمالةللا نماهمي رحت ناوةكم ةايضفب نيفرتعءاوناك ب رعلانالاهمرح ىذلا وه هنارك ذامناو مرحالا

 وانأنأو) هلنيعيطملا هدب (نياسملا نمنوك أنت يمأو) اكلمواقلخ ىأ (ئنلك هلو) مانصالا
 نف) هب مام ىلع مايق م اهب سعأام لكب لسو هيلعهتلا ىلص ماقد قلو نآرقلاولت أن أت سمأىأ (نآرقلا

 قي رطأطخ أو نامالا نعىأ (لضنمو) هيلا عجريهئاذتحا عفن ىأ ا

 دجلالفو) لاتقلاةبآ اهتخسن غالبلاالا ىلعامو نيفوخا نم ىأ (نيرذنملا نمانأافالقف) ىدطلا

 هلئالدوةرهابلا (هنايآ 35 ريسإ) راذنالاوةلاسرلاءادإب مايقلا نم ىنقفوام ىلع ليقو همعن عج ىلع ىأ(هلل

 1 هنايآ ل-يقو مهرابدأو مههوجوةكالملا برضو ىبسلاو لتفلا نم مهارأ ا موهو ردب موب وهلبق ةرهاقلا

 [| لفاغب كب رامو) تالالدلاو تايآلا نوفرعتف ىأ (اهنوفرعتف) كفن أ فو ضرالاوتاومسلا ف

 )من رذنملانمانأ انا لقف لض نمو) ىلاالهيلاةعجار هنا دته|ةعفنف (هسفنل ىدتهباماف) 7 م ىلعلزن :أام عابتأو ةيفينحلاةلملا

 . ناميمأمن (اهنوفرعتف هنايآ مي ريستدجلالقو) نيبملاغالبلاالالوسرلا ىلعامور ذنملوسرالاا: ؟امو ىلعالف ىنعبتي إو لض نمو ىا

 . يحل قواجب نونقيت بف ةرخآلا ىدنإبآ نمةنلأ مهب ريساميهءادعأد دهمناوةمعن اهب زاونال ىتلاةوبنلاةمعن نمهلوخام ىلعمللادمحت

 . لفاغب كب رامو)ايندلا ىفةللا تامقت نم مهبل حام ونا دلاورمقلا قاقشنا

 ١ الوش نساكرشلا وا ديسوت سدد يفك ابن (ىدشانف) اهتحتاطوخدل عباتلاكهنوكلموهتني وب رتحتئش



 ( موب و) باقعلاو باوثلل ىرخ راد نمدبالفرادلا هذه ىفانوكب ملاذاف باقعو باون نم كلذ دنعدبالوءالتباو ةنح لب اثبع لعج ل كلذ
 نمالا(هنلاءاش نمالا) نوقعصي نيح والا ةخفنلا دنع مهعزف دارماوةلاحعال نئاك هنآوهتوبئو ع زفلا ققحتب راعشاللعزفي ىلعع زف ريتخا (ضرالا ف نموتاومسلا ف نم عزفف)مالسلا هيلعليفا ماخفانلاوةروصعجوأن رقوهو ( روصلافخفنيإ) موبرك ذاو
 ليقوءادهشلاليقو مالسلا مهبلع )87١( توما كلموليفارساو ل يئاكيمو لب ربج مهاولاق ةكئالملا نمدبلق هللا تبث

 2 جو رانلا يؤتي و زول ]001 ضب 220
 يل ل ع ا 2 رحو |ىور(ةتياءانمالا) تلال وسلا وأ يتوب ديو ]| ب ضد قمملاةشو عفان تاس تالارز لاقل اتا ةسساتيس هاللي هيلع ىسوم مهنمهنعةللا داسجالا ف بجذتف هبيق فني نرقلاى عنج حاورألا نا هلك عمو نرتلاوهرؤتلا تل ىضر رباج نعو شرعلا ليفارساهيف خفنب نرقوه ( روصلاف خفنيم وب ) ىلاعتهلوق ف نوربتعيف نوق دصي ىأ(نون .ؤيموف
 نمالا ضرالا ىف نمو 0 يس م م اوح مهفايسأن و داقتمءادهشلا مهلاق
 لوقيف توملا كلماي قت ن:لوقي مه سفن ذخأي ليفارسا سفن ذخ توما كلل لوقي ىلاعت هللا نا ىورب و ه1 ناكر تاثر ١ 0 الاةخفنل ادعب قبيالف ليئارزعو ل يفارساو ل يئاكيمو لد ربج ىنعي ليقو عزفلا مهلا

 كلموليئاكيمولي ربج تب متادلا قابلا كهجو مارك الاول الجلا اذا, تيلاعتو تكرابتىب ر كناحبس

 لوقيف قاخ نم ىتب نملوقيف مظعلا دوطلاكعقيف ليئاكيم سفن ذخأيف ليئاكيم سفن ذخلوقيف توملا

 ةونآ فلخو صفحو

 هويت هاذضأو مهريغ

 0 0 ل لبي دجايل اوقيفت وميفت مام حل اوقيف توملا كلمو لد ربج ىت تيلاعتو تكرابت ىب ركن احبس
 ا 0 اوقيف دحأهبيججالف م وبلا كالا ناب .رابجلاان هللا لوقت 9 باتكلللحسلا ىلعك هلا حتفب (اهي_حت لابجلا ىوطلاعتو كرابتةةلالادح أ قببولاذافتوملا كلمح ورم ىشرعلاةلج حاورأع ليقارسأ# لدا ىزنو) هل مهدايقناو 7 0 رالاءالؤج عم قت هنآ ىوري و بارظلا نم بر حسا ناي سقللا عرعر د وللا لضفك لاكي لعبا لق نأ ىوربت هين ان وحاب عقيف كتوم نم دبال لي ربجاةّلل نيو. دل , هر ون | كتان تيل يتجووقابلا مادا كه قنا او اجاتسيا ل0

 ةكرحلا نع 0 ةفقاو ىتمنبس نون مريخان الق نمو يبت هسار عير ما لجوزعهللا ىنثتسا نم ناك |ىردأالف شرعاامتاوق (ةدماج) بطاخمنا نملاح نيجحاعلا ىس يبات هتساريق حلب وك اذى را م ةناءاشنمالا ضرالا فن صربخ اهرب يساو || رس اقئمفمسيلروسلا ف قتيلا سردي فال تساكوسرا ل ريس
 قف ملا ريبكلا نم يش لكنا كلذواجب ىوستف ضرالا ىلع عفت نح باحساس رست ى أ (باحسلا صر ىهو) ةغقاوتةماق لاح (رمثىهو) حدب يأ (ةداي ايلا ردو ىلاعتهلوق نب رغاص ىأ( نب رخاد)ذاجىأ(هونأ) تولا دعباويحأ ملاذا هناكم ىف دج نم نيذلا لكو ىأ(لكو) ىلاعت لوقو ةينإب زلاو كلاموروهاو ناوصر مهنا ىنتسا نيل نقوش
 تر اذا كنا ىنمملاو عملا كد رس ع باعت كاع مدقال ىلاعتهنا ىنعي (ئنلكنفن أ ىذلاةللا وياكل م لعبا ماسي رد اح اع نا[تاهمظسل ىرالةمايقلاءونلابجلا ريس كان كرئاستو شو تحال (باحسلا سم) اهيسحت باسح وهف هفارط !نيبامدعب وهمظعوهنرثكلر صبلا هنعرصصقن ريثكع ج لكو ريكم سج لكو مع
 اهتنطةخفنلا تقو لابجلا ىلاعتهلوق ف [نواعفياع رييخمنا) باوصلاوةمكتحلا جو لابي أواهمكح ًاواهنقن؟ىتلاءايشالا نم
 داكنال تكرحناذاددعلاةرئاكلاماظعلا مارجالا !ذكهو جيرلاهتب رضاذا باحسلاك اعي رساريسريست ىهواهمظعل دحاو ناكم ىف ةنباث
 ردصم(ةللاعنص) لمه: باكرلاجاخ فوقو » مهنابسحتدوطلالثمنعرإب شيجةفصةغبانلالافاك اهتكو نيبت
 ىذلا) لبقرك ذيإلهنالهننامسارك ذ 'واعنص كلذ هنن عنص لبق هناكفةتلا مدص نم باحسلا رك اهرويمنالرمت هيلعلدام هيف لمع
 دابعلا لعفي ا علاعهنا ىأءانلابمهريغو ىحي ريغوركب وبأو لهسريغىرصب و ىكم (نولعفيامب ريبخهنا) هفتلخ مح أ ىأ(نونش لك نمت

 هلوقب كلذ بسح ىلع مهفاكسيف
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 'وناحانجو شيب رو بغزو ماوق عب راو براهاهتوفيالو بلاطاهك ردبالاءارذ ن وتساطوط ثيدحلاف ةساسجلا ىه( مهملكت

 14 ه١ نيباموربعب فخو شبك نذو ةرهةرصاخو رك نولودسأر دصو ةماعن قئءولبأنرقو ليف نذ أ وريزعخ نيعوروث سأراط

 ك اذهو نمؤماذهنابوأ مالسالا نبد ىوساهاكنايدالا نالطبب مهملكت )17 وأ نيللاظلا ىلعةنلاةنءلالأل وفقتو

 لذ مهب ترف بارتلا نماهسأر ضفنت مهيلع تجر فن هللا اوزيل هنأ اوفرعةباصعاط تبثتواهنع 0 2 3 8

 ىتحبراه اهزجتيالو بلاط اهكردبال ضرالا ف تلو مة ردلا بك اوكلااهئاكاهتكرت ىتح مههوجو 0 5 0

 | .ةطلهجوب اهلعلبقيف ست نآلا نالفايلوقتف اخ نسينا ةالسلهنمذوعيق موقيللجرلا نا | نمسك مهب فون
 | ٠٠١ || لرمي لاومالا ف نوكرتسشي و مهزاغس أ ف نوبخطصنو مهرايد ف سانلارواجتيف ههجويف || . ىلا مع مالكلا
 للا لوسر رك ذناعلا نب ةفيذح نعىلعثلادانسإب و رفاك اي رفاكللو نمؤماب نمؤلإ لاقبف نمؤملا نم لوقت ىألوقلارامضإب
 ىسيع اهييفنلا ىلع ةمرح دجاسملا مظعأن ملاقجرخت نأ نمهئلالوسرايتلق ةبادلا لسوهيلعمتلا ىلص || ىعملا نوكي د كلذ ةبادلا
 ]واافصلا نمةبادلا جرختو ىمسملا ليا.ءافضلا قشنيو ضرالا برطضتذا نوما ىلاهعموتدبلاب فوطي || لول ةياكحواانب رتب |
 ارفاكو انمؤ«سانلا مست براهاهتوفي ناو بلاطاااهكردي نل شي رورب و تاذةعماماهس ا راهنم ج رخام رك ذم كلذ دنع ىلاعت هنلا
 هينيعناب تكنتفرفاكلامأو نمؤمهينيع نيب بتكستو ىرد كوك هناكءهجو كزتتف نمؤللاماف || م د) لاققةعاسلا ابق
 زالاقو مرجحوهوهاصءبافصلا عرقلاقهنا سابع نبا نعىورورفاكه ينيع نيب تكنو ءادوسةتكن (اجوف ةمألكنمرشحن

 : أن عوىنمىلانوري_سي سانلاو عمجةليلةبادلا ج .رحخلاقر مع نإ نعوم ذه ىاصع عرق عمستلةيادلا رك ذاو ىأ صضيعبتلل نم

 لاق !لوسرايكاذملو ليفاثالثوأ نيت ىمدايج أب عش بعشلا سب لاق لسوءيلع هللا لص ىنا | نعةربره رمل لك نم عمن موب

 لاق ةبادلا فصو هاري زلا نبا نحر نيقفاخا نيب نماهعمسي تاخرص ثالث خرصت ةبادلاهنم جرخت (بذكن م) ةصزمالا
 را ولاهتولو دسار دصاهر دصولب أن رقاهنرقو ليف نذأاهنذأوريزنخ نيعاهنيعوروثس أراهسأر ةلزنمل (انناب"اب) نييستلل نم

 0- دا ٠ 58 8 801 نا 5 . 0

 ا هللا دبع نعواعار ذرمةعانثا نيلصفم لكنيب ريعب مئاوق اهءاوقو شبكب نذاهبن ذورهةرصاخاهنرصاخو || (نوعزو مهف)لانث اين أ ىلع
 : بل لاق ىلع نعىورو ضرالا فاهالجرو باصسلااهسأر سقف دايج ب عش نمةبادلا جرختلافورمع (| مه ,رخ ىف مطوأ سدح

 / «أنااهآر نمربخقربألا ناك هتعر اسولجرعجواههجو بهولاقو ةيحلاط نكلو باذاطةبادب || نوقاسم اوعمتج ىتح
 ايقورفاك اذ هو نمؤماذهل |أوقت ليق حيصفم الكب ىأ(مهماكت) ن رونقوبالنآرقلاودمحمب اوناك ةكم || هذهو باسحلا عضوم ىلا

 5 رف !اونمؤبإ مهناةكم لهأ نعسانلارب#( نونق وبالانتاب اباوناكسانلانا) ىلاعتهنناربخأاملوقتت || ددعلا ةرثك نعةرابع

 كه نع سابع نبالئدسىزوجلانبالاقد حرجلاوهو ماكلا نم ماللا فيفي مهءاكد“ىرقو ثعبلاو || نع ةرابع جوفلا اذكو
 4 مرشح موب د ) ىملاعتهلوق ف رفاكلا ملكتو نمؤملا ملك-:لعفت كلذ لك لاقف مهملك-:و مهملكت ةبالا اذاىتحا): .ريثكسلاةعاج ا

 ٍ:- مهر ىلعمطوأ سبح ىأ(نوعزوب مهفانناب ب ذكبنمب)ةعاج نرق لكن مرشح ىأاجوف(ةمأ || فقو.م اورضح (اؤاج
 ' 1 1 3 1 ميذك ) مل ىلاعتةنلا (لاق) ةمايقتلا موي ىنعي( اذاج اذا ىتح) را ارم ارم (لاق) لاؤسلاو باسحلا

 0 ا ع ع م او وا ل اع عك ىل سر ىلعةلزنملا( ىتإب ب ذعلابجو ىأ (لوقلاعقوو) نيلهاجاهب متنك لباهتت ىف اوركسفتت مواهب نيملاعريغ فإن" ايمي ذك أ ةلزغملا( اس اوس لبقرافاوركدت نيس ىأ (نولسنمنك اذا ورم قاع اد ااا( يدك )ادناه
 اوريإأ) ةموتخم مههاوفا نأ ليفوةححب ىأ (نوقطني موهف) اوكرشاامبىأ (اوماظاميمهيلع) (اماع اهب اوطيحت ملو)

 مبلا ىلعلرادةبآلا فوهيفرضبب ا يضم ىأ (ارصبمراهنلاوهيفاونكسيل ليللا) انقلخاناىأ (انلعج أ لو ناك لاحلال اولا
 9!الكلذفنا) توللادعب ةداعالا ىلع داقءايض ةماظلا وةماظ ءايضلا بلقت ىلعر داقلا نال توملا دعب 0 9 أ

 موق بيذكتلاب وأ قيدصتلابةقيقح اهئاواههنكبلعلاةطاحا ىلا ىدؤيرظنالوركسفريغ نم ىأرلا

 ذعلا مهاشغيىأ (نوقطنيال مهفاوماظا.:مهيلعلوالا عقدد) ائبعاوقلخنم منافاهفاوركفنت/ ثيح (نوامعت مدك اذاممأ)
 كبل ليللاانلعجا«١ اوربملأأ) نوقطنيالموباذههلوقكرا ذتعالاو قطنلا نع مهلغشيف هللا تاي "اب بي ذك اوهو مهملظ ب بس دوعوملا
 ءاقتلا قرطهسيفاورصصببل ارصبم ىنعم نال ىنعملا ثيح نم ىا يم لباقتلاوهإهالوهور اهنللراصبالا لعج لاح (ارصبمراهنلاو هيف
 00 تايال كلذ ف نا) بساكملا

 اىلاكا



 يسره راظنو ةيفاعلاؤةبقاملا ىءاتلاك امهيفءانلاوةيفاخ و ةبئاغ قع وبيغب ىذأا ئوشلا ىحبس ( نيبمباتك ىفآلا ضرالاوءامدلا ف
 هماع دقوالاة ب ومدغلا دب دش عيش نمامولاق هناك ةيوارلاك ةغلابللامهؤانو نيتفصانوكين ازوجيو تافص ريغءامسأاهنأ ىف ةصطنلاو ةضيدلاو
 مهن يبي ىأ (ليئارسا ىب ىلع ص قي نآرقلا اذهنا)ةكئالملا نمهيفرظني نم نيبلارهاظلا نيبملاو ظ وفحلا حوالا ىف هتيث اوه طاح و هللا
 دقواضعب مهضعب نعل ىتحةريثك ءايشأ فرك انتلا مهنيي عقووابازحأ هيفاوب زحف حج | ىفاوفلتخا مهناف(نوفلتخي هيف مهىذلارثك 1)
 نمل (نينمؤللةجرو ىدط) نآرقلاناو (هناو) ىراصنلاودوهلاد»ر ياوماسأوهباو ذخواوفصنأأولهيف اوفلتخاام نايدب نآرقلا لزن
 )5١15(  (مونب ىضقب كب رنا) مهريغ نمو مهنموأ ليئارسا ىن نم ىأنمآو مهنمفصنأ
 ىنب ىلع صب نآرقلا اذهنا) ظوفحلا وللا ىف ىنعي (نيبمباتك ىفالا ضرالاوءامسلا ف) باغ ئشو

 رفكن مو نآرقلاب نمآ نم نإب
 هنالددعب (همكحب) هب

 ١ اوفلتخاباتكل !لهأنا كلذو نيدلا سمأنمىأ(ن رد هيف مهىذلارثك أ) مط نيبيىأ (لبا رشا 0 8

 رف ارق هيحلديو | إنتا( ناو) فوق ناار لف ضد ع هت ناز واس نيا
 (ةمكح) ةمايقلاموبنبدلا قنيفلتخلا نيبكحيو مهني لصفب ىأ (موني ىضقي كب رنا نينمؤللةححرو || 3

 وهو ةمكح عج همك أ لع لكاتف انيمي شديلع قضالف طاوحابىأ (ميلعلا) ىمأهلدربأل ىذا عنتما (زب زملاوهو) قحلا ىأ
 اق درت الف (زيزع رافكلا مهوبولقلا قوم ىنعي (قوملا عمستالكنا) نيبلا ىأ (نيبملا قا ىلعكنا) هب قئف ىأ(هللا
 هل ىضقي نمي (ميعلا) .|| اتوص عم سيال مصالاونيربدم ىنعمامتلكن اف نيضرعمىأ (نيرب دماولواذاءاعدلا مصلا عمسنالو)

 زعلاو هياعىضقن نمو موفي وأت وصلا عف ربع مس دقارضاح ناك اذا مدالا نا ليقوةغلابمو ديك ًانوهتلقرب دأو أل بقأ ءاوس 9
 نيلطبملا نم هماقتت اى أ ىلاليبسال ىذلا تيلاكه يلا نو ءدبامع مهضارعا طرغل مهنا ةبآلا ىنعمو مهفيلو عمسي 1 ىلواذاف ةراشالاب

 نيب ومهنب لضفلاب ملهلا أ هامعأ نمدش رعتن ا مهانعم ( مهتلالض نع ىمعلا ىداهم تنأ امو مهفيالو عمسإال ىذلا مصالاكو هعامس
 (هللا ىلعلكو وتف) نيا هللا نمهن أن آرقلابق دصي نمالا (انناب اب نمؤي نمالا عمستنا) ناميالا نعهبلق ىمت ا وىدطا نعةللا

 ةاقوهتلا ىلع لكوتلاب همأ | اذا ليقو باذعلا مهيلعبجو اذا ىنعب (مهيلعلوقلا عقواذاو) ىلاءتدلوق ج ن روداخمىأ(نوماسم مهف)
 كنا)ندلاءادعإ,ةالابملا || ماذا ل يقو ركشملا نعاوهنيهلو فورعملاباو ماي مبنا كلذ ومهماعةجخت|تبجواذا ليقو مهبلع للا بضغ

 للعو (نيبملا قحلا ىلع ةريرهىبأ نع 9 (ضرالا نم ةباد مطانجرسأ) ةعاسلا مايق لبق نامزلارسآ ىف كلذو مهحالص جرب

 بالا ىنحلا ىلعهنابلكوتلا || لاجدلاو ناخدلاواهب رغم نم سمشلاعولط تسلبق لاسم الاب اوردابلاق سو هيلع هبا ىلصهنلالوسر نأ
 ىذلا حضاولا ندلاوهو | هللا لصةتلالوسر تعمس لاق صاعلا نب ورم نب ةللا دبع نع(م ةبرماعلا مأوك دحأ ةصي وخوةبادلاو

 نايبهيفوكشدب قاعتبال || امهتيأو ىحضسانلا ىلعةبادلاجورشسواهب رغم نم سمشلاعواطاجورنتايالا لون الومقي إسوهيلع ||
 قيقح قحلابحاصنا جرت سو هيلعهللا ىلصهنلالوسرلاق لاقرب رهىبأ نعابي رقاهرث أ ىلع ىرتسالافاهتبحاص لبق تناك
 هتريصتبو هللاب قوئولاب || قال هأ ناىتحمئالاب رفاكلافنأ مطختو نمؤملا هجوواجتف ىموماصعوناياس متاخاهعمو ةبادلا

 الو ىوملاعمسسنال كنا) ىوغبلا بورن مح شب اليخ ىذعزلا بخ 3 ااذهلوقيونمؤمايادع كودك حلا
 اولواذا ءاعدلا مصلا عمسن يور يضف رعبا زيت رت كرام لاقرسوميلعدتا لولا نعول ١

 ىداه تنأ امور د ةجرن جرحت مثاليوطانامز تكس متةكم ىنعيوم رقلااهرك ذل خ ديال ةيدابلاباهرك دوي نعل عفا

 1 (يتالخ قعر مظعأف ام نينا نز كاك لب رقلااهرك ذل خدي هد 0 ذم نما رق ىزخأ

 نوعمسنامنوسبال اوناك وب دطووب دب دجسملا ةيحان ىف ىهوالا مهعربمل مارا دجسملا ىنعي هللا ىلعاهءرك اوةمرحهللا ىلع دجاسملا

 اوهبش نوعفتنيهبالو
 مونع كلذ عزني نأ دحًاردقيالو قيرطلا نواضي ثيح ىمءااب هن وعم سيالف مهب قعني نبذلا مصلاب و سا وا حامصءايح أ مهو قوملاب |

 نعدعبأ ناكارب دمهنع ىلوننابىعادلا نعدعابتاذاهنال نب رب دماولواذاهلوقب مصلا لاحدك أ مئىلاعتةئناالاع ارصب ةادهمهلعجتو .

 ىدحام ىأ (اننان اب نمؤي نمالاعمستنا) ةزجمورلا ف اذكو ىمعلا ىدهتتن امو م ورلا فاذكو ىكم مصلا عمسيالو هتوص كاردا[

 هنلا لاس هلعج ىنعي هنا ههجو لسأ نم ىلبهلوق نم نوصلخم ( نوما سم مهف) اهب نوق دصي ىأهنأي ابنونمؤد مهنأةنلا رع نيذلا ىلعالا كعامسأ
 ةفراشمدارملاو هلوصح هعوقووباذعلاو ةعاسلا مايق نماو دعواموهو لوقلابهادؤمولوقلا ىنعم ىمس ( مهيلعلوقلا عقواذاو) هلاصلاخ

 ضرالا نمةباد مطانجرتسأ) ةب وتلا عفنتال نيحواهطئارسشاروهظوةعاسلا '



2 
1 

 ىئهلب) هلوق كلذو نواهاج نوك اش مهوهتفرعم نماونكمو مهل تلصح دؤ ةنثاكة مايقلا ناب هلماكستو معلا ماكحتسا بابسأ نا ىنعلاو
 نوماعبال مهنابمث ثعبلا تقو نورعشيال مهنابالوأ مهفصو مهلههر ركنو مهلاوحال ليزنت ثالثاا تابرضالاو (نومجاهنم مهلب اهنم كش
 مهام أ دتبمةرآلا لعج دقو ىمعلاوهوالاحأ وس أو ها مثةعاظتسم ةلازالاو هنواين الف ةيرمو كش ىف ن وطبخ مهنابمن ةنثاكةمايقلا نأ
 فصووهوةبآلا هذه نومض.ةمءالمهجووركفتلاورب دتلا نعمهءنم ىذلاوهءازجل اوةبقاعلابر فكل نال نع نود نميهادعاذلفهأشنمو

 ئشب مط لعالدابعلا ناو بيغلا لهب ىلاعتهصإصتخاوهوولبةامب ةفرعملا نم نكسلاو علا بابس أ ماكحتتسا عمُثعبلا مه راكناب ناكر ريش
 نولوقي مهناوهوهنم غلب ا زبع مهدنع ناب لصر مهملع .روصقلافصوو مهزجتلانايب اذه ناكو بيغاا ن وماعي الدابعلا نأرك ذاملهناهنم
 مهفصو نوكينأ زاجودب لعلا ماكحتشساو هنوكةف رعم بابسأ مهدنع ناعم نوكي ال مطاع أءازج تقووهو هنوك نمدبال ىذلا نئاكلل
 ىذلاىلا قي رطلاهنابثا نعاومجواوكش ثيح كلذو ءزطا ليبس ىلع كملعأ ام سانللهجال لوقناك م هماكهن ها ماكسنو علا ماكحتتساب
 نالةرّعلا تكردأ كلوق نم ىنفو ىهتنا ىنعع كردأن وكن ازوجيوهتفرعمىلا قإ رطالىذلاهنوك تقواوفرعينأالضف كواسهملع

 نبذلالاقو) كالملا فاوعباتت اذا نالفونب كرادت نم كرادتوةرخآلا ىف مهملع لحمضاب نسحلااهرسسف دقو مدعتاه دنع ىتل اهئباغ كات
 راكنا فلخوةزجو مصاعةءارقىفاناواذاف ماهفتسالا فرحرب ركستوءايحأ نر وبق نم( نوجرخ انت انؤاباوإبارتانك اذئأ اورفك
 جرخنوهونوجرل هيلعلداباذاف لماعلاوهيفغلابمدك ٌؤمرفكىلع 2 (818) ليلدودوخج بيقعدوجوراكنادعب
 4 10 : : د م 7/11 لوعفملاو لعافلامسانال
 لب) ةعاسلا نم كش ويلا ٌمُهىأ(اهنم كشف مهلب) ىلاعتهلوقوهواين دلا ىف هنعاومتوهيف اوكشام ناوأ ماهفتسالاةزم دعب
 ةمايقلا موباوثءباذائهنامهنعربخأهللاناةبآلا نعمل بيقوبلقلا ىمتأوهومععج (نومم اهنممه أ] ايف لمعيالءادتبالا مالوأ

 هلوق ُ ايندلا ىفةفئاتخم مهمولعتناك ناوباقعلاوباوثلان اهيفاودعواموةرحآلا ف مهماع ىوتسي [| ” 0 00
 5 ع 0001 00-3 ِء 3 || نعمتج ااذا فيكف هلبق
 ءايحاانروبق نم ىأ (نوجرخنانن انؤإب اوابارئانك ]دب 0 ةكماوكر ثم ىأ(اورفك نيذلا لاقو ) ىلاعن 5 3و 8 0

 ئشب كلذ سيلو لسو يلعهللا لصد لبق نم ىأ(لبق نمانؤإباو نحن ) ثعبلا!ذهىأ (اذهاندعودقلإ) 0 3 7 8
 ضرالا ف اوريسلق) اهوبتك ىتلامهيذاك اومهثداأىأ (نيلوالاريطاسأالا) انهامىأ (اذهنا) | 4 .٠ ؛ 0 0 د لف + ا
 قيضاف نكنالو) كنعمهشارعاو كإامهينكشبىأ(ميلعنزحتالونيمرجلاةقاعناكفي اورظنأ || بع د 4

 | اا م نادر ااده ع٠ نراوهوزبكم باقطاومسنقا نيدنلا نيئزج زن(نوركع عك فيلا للم ار كالا لع نول لق ولكم ناتطا ومس .ىذلا نينوي تسلاق تلزن(نوركمام ]| ا
 باذعلا نم ىأ(نولجتتست ىذلاضعب )كف در هانعمليقو (5-ل) برقوان دىأ (فدرن ا ١

 | امد) قضت ىأ (مهرودص نكينام عيل كب رناو) كلذ ىأ (نوركشيال مهراك 1نكلاو) باذعلاب أ 2 0 6-0 6 ا : اذهاندعودقلا)دكوتلا مط لقي ل ثيح ةكملهأ ىلع ىنعي( س انلا لع لضفوذل كب رناو) لجوزعهل اوقف ردب موي كلذ مهب لخ ىر< ىرج لوعفملانال
 ظ موتكم نم (ةيئاغ نمامو) لسوهيلعهنلا ىبصهنلالوسرةوادع نم ىأ ( راعارو 011 1 لشق نعناع زل ىأ(ةيئاغ نماعو) لسوهيلعمنلا لس نالوسرةواذع نم ىأ (نونلعي || "22227

 0 شو نأ ىلع ديلا ذه ىلعانؤابآو نحن نونمؤملا ىفوانؤإبآو نحن ىلعا ذهانه مدق سو هيلعهننا ىلص
 اورظناف ضرالا فاوريس ل ) مهيد ذاك أ اومهشي داحأالا| ذهام ( نيل اوالاريطاسأالا| ذهن ا) نوثوعبملا تمبوانهثعبل اوهرك ذل دوصقملا

 مهبن ذب مهب رم ءاعمدمدف ىلاءتهلوقك متارملا كرتىف نيما ىلا, ف لعل مازجالا رك ذ فر نب رفاكسلا مو خمآى أ( نيمر جلا ةبقاعناكنيك

 (نوركميامت) ردص جرح ىف (قيضىف نكتنالو)اومل بفاو ماسي لو كوعبقي مل مهنأ لجال(مهياعن زحتالواوقرغأ) مهن ”ايطخامهلوقو
 نولوقي و)هنءارقوهورسكلابوريثك نباريغةءارقوهو حتفااباقيض ئثلا قاض لاقي سانلا نم ك.مصعيهنلا ناف كل مه ديكو مهركم ند
 (نواجمت:ىذلاضعب كل فد رن وكين أىسع لق )ب ذكل,لزانباذعلا نا( نيقداص متنك نا) باذعلا دعو ىأ( دعولا|ذهىتم

 " ىلا كيدياباوقلتالو ىف ءابلاكديك أتالماللا تدي زفردب مون بان عوهو هضعب كف در نوكين أ ىسع مهل يقف دوعوملا باذعلااولدتتسا

 لدي مهديعوو كولملادعو ىفف هوسو لعلو ىسعو كحل وكعبت انعم, مل فزأو لاند وح ماللابىدعتي لعف ىنعم نمضوأ ةكلبتلا
 . نكلو) باذعاابةلجاعملا كرتب (سانلا ىلع)لاضفا ىأ ( لضف وذل كب رناو)» ديعووهللا دعو ىرج كلذ ىلع فه دجورمالا ق دص ىلع

 (نكنام لعيلكب رناو) مهلهحباذعلا نولجمت سف هنوركشيالو هيف ةمعنلا ق>نوف رعيال مهرثك اىأ(ن وركشيال مهرثك 1

  نونلعيامونوفحام ملعيهنا 3ك فول نكل اومطاح ءافحل مهن ع باذعل اريخأتسدلفل اوقلا ن«نو رهظي(ن ونلعيامو مهرو دص) نحن

 ياذا هتننك أو ئشاا تننك لاقي نكن *ىرقوهنوقحتسيا كلذ ىلع مهبقاعموهو مه دباكمو لسو هيلع هنلا ىلصةنلالوسرةوا دع نم
 ةشئاغ٠فاموالهتسضخ ا ورتس اه



 باطخلا دعب مهلب وديحونلاوه ىذلا قملا نعنولدهيءوأهريغدب (نولدغي موق مهلز )هلاك شلع حو هب نرقب هريغأ (هللا عمملا)
 اهياعرارقتسالل اهاوسواهاحد (ارارق) همك اهمكح ناكف قا نمأ نم لدب هدعبامو ( ض رالا لعج نمأ) مهمأ ارةثطخت ىف غلب |

 اهعنمالابج (ىساور) ضرالل(اهط لعجو )هلثم نبر حبل ا نيب و(ارابغأ) لوالاو ىناثلا لوعفملاوهواهطسو ىأف رظ (اهالخ لعجو)
 نونمؤيالف ديحوتلا (نوماعيالمهرثك ألبهللاعمهلا/) اطاتخيناعنآم ١( ازجاح) ل املاو ب ذعلا(نب رحبلا نيب لعجو )ةكرحلا نع

 رطضملوعسفملاو لعافلاواذك ىلاهرطضالاقياجالا ىلا ةجوحلاةلاحلا ىهو ةرورضلا نملاعتفا ارارظضالا (هاعداذ ارطذملا بيجي نمأ)

 مهر نموأ اعداذا مولظاوأر فغتسا اذابن دملاوأهللاىلا عرضتلاوا> الا ىل ارهدلالزاون نمةلزانوأر قفوأ ض يمهجوح (ىذلارطضملاو

 مهثراوت كلذواهيف ىأ(ضرالاءافلخ كلع جي و)روجلاوأرضلا (ءوسلا ف شكو ) رطخ ىلع هنموهو ديحونلاريغذتسح هسفنار يولو هيدي

 وبًاءايلإب د(نورك ذناماليلق )/8٠1( هلا عمهلاأ) طلستلاو كلم |ةفالحلابدارأوأ نرق دعب انرقاهبف فرصتتل اواهانكس

 ةزج فيفختلاب وورمع 10111117 0 2 2 ٍ
 د لو دوبعمهعم له ىنعي( لنا عم )١! لاح مريغل كلذ ىفاتن او دحال ىنانيبالو ىلاعت هللا الا هيلعر دقرال دحاو |[ |

 اليلقاوكسنن نورك ذن ىأ ليقونوكر رشي (نولدعي) ةكمرافك ىنعي ( موق مه) كي رمثالوهلاهعم سبل ىنعي ( لب) هعنص ىلع هناعأ

 . )9 مر ىا(ارارقضرالا لعج نمأ) ل جوزعهلوقىناثلا عونلا ُة لطابلا ىلارهاظلا قا |ذه ننع نول دعي

 ربلاتاماظ ىف) 1 د هايلابدرطتراهناباهتطسو ىأ (اراهأاهلالخ لعجو) اهلها. دعال ليقواهبلعرارقتسالل اهاوسواهاحد

 تا بدال ذا يي ا(ازجاح) حللاو بذعلا ىنعي(نير حبلا نيب لعجو)تباونالابج ىأ (ىماوراسط لعجو) ْ 1
 0 3 ثااثلاعونلا يؤ هناطاسو هتردقو مهب رديحو ىأ (نوماعيال,هرثك !لبهنلاعمدلا) رخالابامصدحأ ا
 ةراشبلا نم (ارسو لعو || ': ةرفنتاذابن ةلاوهليقو اعنا ىلا عرضتاوماجعتلالا ىلا ردايتا تارا ذا زجر عر( ا.( نماةناخأض رع مجم رورضل لقدوم بدر كلى عل بيع ئمأ لانا
 قي )فارعالا فرم دتوأ |( ىارقف نملاحرييغت ى عر دقبالونالرشلا ىا(ءوسلا ف ثكيو] رض قتلا
 اعلا اتت 1 ملعج ليقر كل ءافلخ مدالو أ لمجيليقدن رق دعا رقاهيف فرصتلاواهانكس م ودنا كلة رايتس 7 ظ ريلاماق مهجر يدي | يل ل
 00 نمأ) لجوزعهوقعبارلا عونلا نولتعت أ( نورت تامالكاب منال ضرالا ف نجلا ءافلخ |

 00 1 ا 1 رحببلاوربلا ف نب رفاسمليالاكيلع نجاذاتامالعلاو موجنلابكي.دوماكأ( رحبلاوربلاتاماظف كيده
 0 ل 520 عوتلا ة (ن وكرشيابعدنلا يلعن عمدلا]) نعل انقر عأ ( تعرف تيا رلالس ير نم) | ظ
 ةفرعملا نم نيكس 9 ملوق 1 مخ ىأ( مناهرباوناه لفهنلا عمدلا) تابنلاب ضرالا نمورطلايءامسلا نم ىأ (ضرالاو | تيم زال دانا نور | رنا سم هدر بولا دب[ اسير اسرالا فايا لإ وشال

 : 7 662 | (للاالا بيغلا ٍضرالاو تاومسلا ىف نم رعيال لق) ىلاعتهلوق ف (نيقداص متن.ك نا) را هاهنا عمنا ْ

 رذعملل قبب. لف 0 معي ىذلاوههنلانا ىنعملاوةعاسلاتقو نعل سو هيلعةنلا ىلصةنلال اوسراولأسنيح نيكرستملاف كرت |
 ةزرن٠ دالا : 0 3

 مقزربنمد )راكنالا ف ةكئالملا مه و تاومسلاف نمناىنعي(نوثعبي نايا نورعشيامو )ةعاسلاموقن ىتم عي وهدحو بيغلا ا
 رطملا ىأ (ءامسلا نم : : 0 . ا

 3 1 2 0 اهونباع نيح ةرالا فاوءاعلب ل يقو هماع,هنع طقسواين دلا ىفهواهجاموه (ةرشالا ىف) مهماع قلو 9 ىئ و9 تا .٠ 1 ب 5 . . م 2 4 2

 هنلاعم ناك اوعدف (نيقداص متنك نا) 5ك ١ داىلع كت (مناهرباوناهلقهتلا ( ثلاث .- (نزاخ) - هال ) ظ
 هللاول وع فم قواخم هيلع علطاال وليل دهيلعمقيملاموهبيغلاو معي لعاف نم (هللاالا بيغلا ضرالاو تاومسلا ىف نم لعياللق) رخام |

 ثيح ميت ىنبةغل ىلع ءاج هنكلاو ضرالاو تاومسلا ىف نمعنوكي نأ ىلع ىلاعتي ىلاعت للا نا من هللا الا برغلا دحأ عيال ىنعملاو نم نم لدن |
 ةشئاعتلاقوراجالا دحر ادلا فام نولوقي ولصتملا فاك عطقنملا ف لدبلاو بصنلا نوزبجي و لصنملا ىرجم مطقنملاءانثتسالا نورك |

 ليقوهللاالا بيغلاو ضرالاو تاومسلا ف نم ملعيال ل قل اوقب ىلاعت هللاوةب رفلا هللا ىلع مظعأ د قف دغىفام معي هنأ مع :ز نماهنءهللا ىضر

 نورسشني (نوعبي) ىتم(نايأ)ن وملعيامو (نورعشيامو ) ةعاسلا تقو نعلسو هياعهنلا ىلص هنبالوسراولاس نيح نيكر ملا, ىف تل ا
 كرادالب لعتفا ىشعالا نع كر دا لباجضن تلماكت هك افلا:ةكردأ نم لماكنو ىهتنا ىأ ل ضفملاودب زب وئر كب وم ( كرادا لب |

 اهانغموةرخالا نأش ف ىأ(: :رحآلا قمهملعإ اهب ماكتلا نكعل لسولا فلأدي زولادلا فءاتلا تمتداف كرادنءاصأر كحتسا مهرغ ١

0 

0 

0 



 اهب نينلاعم مهيدانىف اهنوبكسنرباوناكمهنال ضعب نم مهضعب كلذ ىرب وأب لقلارصب نمابلا اوقبسنإةشحافاهنانوماعت ( نورصبن
 قوكنيتزمهب (<نتأ) لاقفح رد ممهبلزنامو كل بقةاسعلاراثآ نورصبنوأ ةيصعملا اك امهناو ةناحج ضعب نممهنمعب رتسقبال
 ىتاللىتالاورك ذالرك ذلا قل ملورك ذالىثالا قلخا ا ىلاعنهلاناىأ (ءاسنلا نود نم) ةوهشال(ةوهشلاجرلا نونانل) ىاشو

 اوناك ىنلاةناجماو ةهامنلا لهجلابدي رأوأ كلذب كملع عم ةشحافاهمإب نيلهاجلا لعف نولعفن (نولهجت موق متث أل ب ) هتمكح ىفهللةداضموهف
 نوكينألصالاذاىوق أ هنال ةبيغلا ىلع باطخلا بلغف نونتفنم وق متألب ونولهجت موق متت أل بهل اوق ىفةبيغلاو باظحلا عّمج ا دقواهبلع

 نم) اولاقنأهمساو باوج ناكربفنهيعبتمواطولىأ ( طولل 1 اوجرخ اولاق نأالاهموق باوج ناك اف) نب رضاخا نيب مالكلا

 كناهلوقك ءازهتساوهليقو مهراكنا انظيغي ورذقلا لمعلا اذهن وركن. تاروذاقلا نعنرهزغتي (نو رهطتيي سانأ مهنا كتي َق

 انردق ى أر كبىبأوداج ىوسديد_ثنلاب (اهانردقدنأ ىماالالهأو) موقلابعقاولاباذعلا نمءانصلفن (ءانيحناف) ديشرلا ململا تقال

 رطمءاسف) اهبحاص مسااهياعإب وتكم ةراج (ارطم مهيلعانرظمأو) باذعا!فنيقابلا (89) نم(نب رباغلا نمإلا هوك

 ب ب ببببسمبمجب اوامقي ل نيذلا (نب رذنملا
 نو رتةسيالاوناكواضعب ضعب و رص هانعم ليقو تلقلارصب ءرموهو ةشحافاهما ن وهاعتىأ(نورصمت

 01 ا وحوش افاهنا نومامتىأ(نورطعبن هللدجلالق) راذنالا
 نورصبترسفاذاتلقناف (نواهجت موف مت أل ب ءاسنلا نود نم ةوهشلاجرلان ونأتل:) مهنماوتعا|

 ةشحافهنانوملعتو نيلهاجلا لعف نولعفت هانعمتلقالهج علا نوكيف نولهجتموقهد_عبلاق دقورملاب || كيلا هدابع ىلعمالسو
 اوجوتاولاقنالااهموق باوج ناك اهغإلاهيلعاوناكوتلاةهافسلا لهجلابدارأل قو ةبقاعلا نولهجتليقو || ٠ هلوسر ىمأ (يفطصا
 نماهانردقهت أ ىماالاههأوهانيجتاف ) لاجرلار ادن مىنعي (نورهطتتي سان مهنا كت. رق نم طوللآ 0
 (ءاف) ةراخلا ىأ(ارطم مهيلعانرظمأو) باذعلا ىف نيقابلا نماهانلعج نإباهيلعانيضق ىأ ( نب رباغلا 30 0

 باطخاذه (قطصانيذلاءدابعىلعمالسرةدجلالق) لجوزعهوق(نب رذنلارطم) سف ىأ (] ا
 لسوهيلعهللا لص دت باع مهسابعنبلاقو نيئسرملاوءايدنالا ىنعي ططصانيذلا هدابع ىلع مالسو ور 2 همعن عيج ىلعهدمحيل يقو ةيلاخلا مالارافك كاله ىلعةنلادمح نأ مأ | سوءهيلعهنلاىلصهنلا لوسرل || 2 ٠

 مازلاونيكرشمل تيعبتديف (نوكر شيامأريخ ل1 ) نيقحاللاونيقبالا نمنينمؤلا لكمهريقد أ ل: نو
 نمآو» دبع نم ربخةنلانافاهدبعنممانصالامأ.دبعنيريختلآ ىنلاورافكلا كالهدعب ميلعتيلا ل ني ل 3

 مظعأرك ذ(ضرالاوتاوملا قاخ نمأ) ىلاعتهلوقلوالا عونلاف ُُه هتردق لاكو<تنادحو ىلعل دن ا 1 د 0 500 : || هيلع طولل باطخوهوأ

 3 ذم 0 ا عي ا 0 ا يوب قرافك ك اله
 ناتسلاوهوةقيدح عج نيناس ىأ(ق 00 ) رطملا نعي (ءامءامسل نمكل ا 2111110

 نسحلاةجهبلاو نسحرظنمتاذئأ (ةحهبتاذ) ةقيدحنس يلف طئاح هيلع نكي مناف هيلع طيحلا ,

 نال كلذ ىلعنو ردقتال نال ل ئبني ىنعي (اهرجشاوتبنتنأملن رع نايجساا] يلو 10 ا ولا
 ملناك امهلوقبةهبشلاهذههنلالازاف ءاملااهيقسأواهسرغأ ناب ةرجشلل تبنملاان ا لوقي دة ناسنالا كرللف | (نوكرشب
 2 0 دي تو 0 70001 تاما 7 1 2
 اميّوسنعورزلاوةفلتخا حتاورلاو موعطلاو فانصالا ةفلتخا أ دا اينانالاهرحش اوتشتنا ظ هوكر شأ هفريخالو مصاعو

 دحاو هللا ةدابع ىلع مانصالا ةدابعاورث مهنا كلذو مهلا مهو مهل مازلاوها-هءاو ئئث لكق اخوه نم نيب وهنبب نزاوب ىتحالصأ

 ةدايزاهورثؤي ل مهناوهورث ا اهفريخال هئاب علا مم مهل ليقف هعفنمو ريخةداب ز ن«هراشياىلا هوعدب عادلالا ع. ىلع ايش لقاعرثودالو ىلاعت

 مالسلاوةالصلاهيلعناكودئازلاريخا نوكينأب ب راثيالان ااوماعيلو طروملالهجلاو طرفملاطخلا ىلعاوهيدرلاثبعو ىوه نكل و ريخلا
 ِ (ض رالاو تاومسلا قاخ نمأ) لاهقفهلضفو هتجراث [ىه تلا عفانملا وتاريخ هناحبسد دعمنم 5 ألجأ وقلأو ريخ هنا لب لاقاه أر قاذا

 مأريخهنكآ لاقاملوةزمهلاو لب ىنعمبةعطقنم» ذهوربخامهبأىنعلاذاةصتم كالت نأ تاومسلا قلخ نمأو نوكر شيا مأ ىف مأد مأ نيب قرفلاو
 ءامسلا نم ل كزئأو) ئث ىلعر دقي الداج نمريخ ملاعلا قاخ ىلعر دق نء*نإبمهلا ارب رقتريخ ضرالاو تاومسلا قلخ نم الب لاق ةهلالا

 فانصالا ةفلتلا قئادحلات ابنا ناباناذباو هتاذب لعذلا صاصتخا ىنعملا ديك أن ماكتتلا ىلا ةبيغلا نعمالكلاف رص (انتبناف) ارطم (ءام

 مهب جهتسب رظانلا نال نسح (ةحبم) تبهذءاسنلالوقتاكقئادحةعاج ىنعلا نالت اوذ لقيم و(تاذ)ةطاحالاوهو قا دحالا نم

 هريغ ن ملاح كلذ ىناتنادارأءاغبنالا ةنونيكسلا ىنعم راه .رجشاوتبنت نأكل ناك ام)هلوقب صاصتخالا ينعمحشر



 هب ائرفوانزب السلا زم قا هتعبم دنع وطحق مهمال كب انمءاشت (كبانريطااولاق) ةباجالاب (نوجرتكلعل)

 مريخهنمءىجيىذلا كبيس ىأ (هللادنعو رئاطلاق) نينمؤملا نم( كعم نمي و) ءاطاانوكسافلالات دب زوءاطلا فءاتلا تمتداف

 هقنعىفمرءاطهانمزلأناسنا لكوهنموةنتفو ملدب وقعلزنام كب لزنافافهللا دنع بوتكم ملامعوأهتمسقوهردقوهوةللا دنع رمشو

 نمام,دسناك اهلريعتسارئاطااىلارشلاوريملا اوبسناماف مءاشتاحراب ماذاو نمايتاحناس مناف هرجْزيفرئاطب ىماذا رفاسملا ناهاصأو

 فناكو) حض دين وب ذعتو نورت (نونتفن نونتفت موق مث ًالب) ةمقنلاو ةجرلا ف يسااوهىذلادبعلا لمع نموأهتمسقوهلهاردق

 ىلاةنالثلا ٠ نموهو سفن أ ةعسن ل يقهن ”مفهىةعستلازييئزاجاذلو :هلدحاوال عجوه ( طهرةعسن) رخل !ىهودومةنيدم (ةنيدملا

 ىنعي ( نوحلصيالو ضرالا ف نودسفي) مهفارش ا ءانبأ اوناكوةقانلارقعفاوعس نيذلا ,هو فلاس نب رادق مهسأر داؤ د ىلأ نعو ةرمشعلا

 الوسانلانوماظي نسحلا نعو حال_صلا ضعب هنمردني دق نب دسفملا ضع ى رتاكجالصلا نم ئشب طاخال تحبلاداسف الامهأشنا

 دقرامضابلاحلا لح ربخاوفلاحت(هللاباومساقتاولاق) مهتاروعنورتسإالوسانلا بي اعم ن وعش ءاطعن ب! نعورالا نم نال 5

 مث) هعبتوهدلو (هلهأو) اليل ) ١ ه) ىّانايب هنلتقنا (هنتيبنل) مسقلاباضعب مهضعب ىمأ ىأ سمأو أ نيمساقت ة:ماولاق ىا

 ءانلا مضي وءانلإب هنتيبتل كلذ ذاولاقامما ليق (كعم نميوكب) انمعءاشت ىأ(انريطا اولاق) اين دلا فن وبذعنالىأ (نوج-رتكاعل

 ءانلإب نلوقتل مث ةيناثل لاق) كباعصأم .ؤشو كمؤش نمةدشلاورضلا اذهانباصأ انا اولاق .منعرطقلا كاسمالليقو مهتلكقرفتل
 لل ر مولا نو | رسأ ئيثال هنالار ئاط ىمس يلع بوتكمهنلا ماب رمشلاو ريما نم كبيصيامىأ (هللادنع# رئاط
 ب (ذيستام) دنع لمع ىأك لئاطإل ةو كر فكب هللادنع 07 انأىذلا مؤشلا سابعنبالاقوم .وتحلاءاضقلا لوزن

 ليقورمثلاو ريمخلابنو ريت سابعنب |لاق(نوذتفت موق متن :ألب )ع امسلا ىلا هدوعص ةعرسلارثاط ىب ةشسهللا

 صفح (هإاهأ كلهم
 1 1 0 نأ نمي( طهرت عسل يلا يهودوني دمى (ةنيدل اف ناكو) ىلاعتهلوق ُه نوبذعت هانعم

7 
 ١ ىناثلا كدايلا .. ,_, | ناباوفلحا'ضعبل مهضعب لوقي ىنعي(ةئلاباومساقتاولاق) فلاس نب رادق مهسأر وةقانلار قع ىلعاوةفنأ لوالاف كله ءرملذفملاو نبذلا لا موقةاوغمهو نوعيط,الىأ(نوحاصي الو) ىداعلا,ىأ(ضرالاف نو دسفيإ) مهفا :

 500 اجلا همدىول ىأ (هيلول ناوقنام) هعماوتما نبذلاهموق ىنعي(هلهأو )اليل هنلتقنل ىأ(هتنيبنل) موقلااهسأ و به

 07 ؟كالهالاوه كأ ' انلوقىفىأ (نوقداصلاناوإ هلهأ كالهالوهلتق نمىردنام ىأ(هلهأ كلهم رضا ل (اندهشام)
 ضرعتتل ىأ كالهالا ىأ 0 اركم انركمو) هلهأو اص تييدتاو دصق نيحاردغاوردغىأ (اركماو ركمو) كلذ ان دهاشأم ىاحمز 0

 الارض نا ىأ (مهان مدان أمهر كمة بقاع ناكف يكر ظناف نورعش.ل مهو) باذعلا ل. مت مهركم لع لالا

 هل هك 0 : 1 ةحاموأ رادةعسنلا تنافهبوسر< اصر ءادىلا ةليالا كانت ةكسن الملاهّنلا لسرأ سابع نب الاقةعستلا ىأ م هانكلهأ
 اناو) 5 فركف مهلتقفةك الملانوربالوةراذ نوري مهو ةراخاب هكنالملامهتمرف مهفويسو مهحالسنإ رهاش 5

 انرك ذاهف (نو-ةداصل نا, هرفكو مهماظب ىأ (اوماظامبةب واخ مهتورب كتف نيعج أ مهموقو) ةحيبصلاب موفلا ميجا كلهأو
 اركز ١ 0 32 نيجانلا نالاقي (نوقتيا وناكواونمآن بدلا نيا و لان ردق ىأ( نوماعب موقل) ةربعل ىأ (ةبال كلذىف

 2م

 (نورعشإال.هواركم | .متأو) ةحيبقلاةلعفلا ىأ (ةشحافلانوتأت أ هموقللاقذااطولو) ىلاعت هلوق هم فال ةعب رااوناك

 هناىورةراعتسالا ليبس ىلعرك املا ر كعهبش نورعشرال ثيح نم مهك الها ةثلار كم رويلاهأو اصل لدقتلاريب دن نمهورمضحأأام مهركم

 ىلا اوجرفن ثلاثل لبةهاهأ نموهنم غ رفن نحنف ثالث ىلا ذم غر فب هنا اص معزاولاقف هيف لعيب عش فرخلا فدجسم دل ناك

 بعشلا مف مهءلع ةرصلا تةبطفاوردابف مهلايح بضهأ| نمةرخص هللا ثعب ةمهانا تقف هلهأ ىلا انعجر م هانلتق ىصيءاجاذااولاقو بعشلا
 ةبقاعناك فيك رظناف) مر مااسلا فعالا فمهمالك هللا ب ذعو مهموقب لعفاماور دب لو مهن مهموقرديرف

 !دّتيمريخ وأ ةيقاعلا ع نملدب هنا ىلع ه عفر هح ف نمو فاذئتسالا ىلعم هربغ اه ركب ولهسو وكف لالا حف (مهان سمدانأ هركم

 كلّف ) ةحيصاإ ( نيعجأ ,هموقو) رامدلامه 1 اج ناسف قنا لل لطوت اذا رح هيصن وأ مهريمدت ىههرب دقن فوذحم

 نا)مهماظب (اوماظاع) كلتهيلعلداماهيف لمع لاح ىهوءاوخلا نمةيلاخوأ طقساذا مجنلا ىوخ نمةمدهتمةطقاس (ةب واخ مهتو يو
 ةعب رااوناكوهيماوا كرت (نوةتياوناكو) اصب ١( ومآ ن ردا انيبحاو) نوظعتيفانتر دق (نوماعي موفلةبآل) دوب لعفايف( كلذ ىف

 ىا(ةشافلان رتأ:أهموقل) طوالوقتقورك ذاوىأا نمل ديذاواطولرك ذاو (لاقذااطولو) باذعلا نم حاس تاو نا

 منأو) 1 ذاانايتا

1 



 رخو أر صقلا ىأ (حرصلا ىل+دااطليق) لعفلالاصياور اجلا فذحربدَمَتب دمعت تناك امتناهلسوأ هلل ااهدصوأ ليبلاءاوس

 هقاهقي رط ىلعهل ىنبفاهمو دق لبق ىمأن ابلسن !ىور كك. ةزمهإب اههقأس(| مياس نع تفشكو )اهظع ءام (ةحلعت بحانأراساف) رادلا

 الار وطاو ربطلا يلع فكتو هيلع سلك هردص ىف هرب رس عضوو هريغو كمسلاهيف قلأ اوءاملاهتحن نم ىرجأو وضد اجاجز نم

 ةينج تنب تناك اهنالمهرارسإب هيلا ىضفتفاهجوزتي نااوهرك نجلا ناليقوهنوبنلاةيقحتوه مال اماظع -سااه دي زبا كلذ لعفامناو

 اهلقع ىف ناهلاولاقف دش وه كلم ىلا نابلس كلم نم ن وجر خيف سنالاو نجلا هنطف عمجم ) ١ 0 ا

 || ريتخافر 0

 ا ذحعاو شرعلارب نئاهلقع

 اهقاس فرعيل حرصلا

 امهنع تفشكف اهلجرو
 اقاسسانلا نح ا ىهاذاف

 ءارهشاهئاالاامدقو

 (لاق) هرمدب فرصف
 سام (در حرص هنازاط

 ن*) دىمالا نمووتسم

 جاجزلا نم (ربراوف

 هركفاهجوز ناولسدارأو

 ناطايشلااط تامعفاهرعش

 اهحكنف هتلازاف ةرونلا

 ىلءاهرق ا واهبحأو ناملس
 ىف اهروزب ناكو اهكل»
 اهدنع ميقيف ةيمرهشلا

 تلاق) هلتدلو و مايأةثالث

 (ىسفن تملظ ابر
 تملسأو) سمشلاةدابعب

 (نيملاعلا بر هنن املس عم
 نأ لمتحال نوققحلالاق

 ىلا رظنيل ناهلس لاتحي
 الف ةيبنج أ ىهو اهبقاس

 دقلو) هلثمب لوقلاحص
 2 (مهاخأدومئىلاانلسرأ

 ىرصن وةزجو مصاعل صولا قنونلارسكب (هللااودبعانأ)لدب (احاص) ب تسلا

 ةص (نومصتخي) ربخ (ناقي رف)أ ادتبم (مه)ةأجافما(اذاف) هودحوهنلااو دبعا ناب ىنعملاوءابالاعابتا مهريغ نونلا مضيو

 ْ نيذلا |” الملالاق هلوق ف نيب موهو ىم قا قي رف لكلوقيف نومصتخمهب رفاكوهب نمؤمنافب رفااص موقاذاف ىنعااواذا ىف لماعلا
 دريك_ةسا نيذلا لاق نونمؤمهبلسرأىانااولاقهب ر نم لس ىماحلاص نأ ن وماعن أ مهنم نمآنملاوفعضتسا نيذالهموق ن ءاوربكتسا

 اب (ةتيلابنواجتسن .وقايلاق) نيلسرملا نم تنكنااندعتاميانتتا اصاب رفاكلا قب رفلالاقو نو ,رفاك هب مهنمآ ىذلإب ان)

 ةعلالو زنبق ناملاوة وتلا ؟رفكن مةرفغملانوبلطت (هللانورفغتست) اله(الوا) ةب وتلا لبق (ةنسحلالبق) نو دعوت ىذلإ

 | تفشكو) امظعءام ىأ(ةجلهتبسح هلأ أراسلف) حرصلاى دامه ليق تءاجاملو سيقلب اعدربر اعدرب لآل ع

 | اساف نيقاسلاءارعش تناك اهناالاام دقواقاسءاسنلا نسحأ ًاىهاذاف ناملس ىلاءاملاضوختل (اهبقاس نعأ

 | دئنيف ماع : سيلو جاجز( ري راوق نم) سلم ىأ(درمع حرص هنالاق) اهنعهرمصب فرص كلذ ناهلسر ظن 0
 ا | ةوبنلاو ديحوتلا ىلع كلذب تلدتساو ىلاعت هلا نم ن املس كلم ن|تماعو كلذ نم تبحعو اهمقاس ترتس |

 | ديحوتلاه تصلخأ ىأ 20 ترجو اسعم تماسأو) كريغةدابعب (ىسفن تماظ ابر تلاق) ْ

 | ّنوهأل تقلا ناكو ىنقرغين أدي ريناولس نااهسفن فتلاقةجةتنظو حرصلا تغلب املاهن| ليقوةدابعلاو |

 اهمالسادعب سيقلبر مأ ىفاوفلتخاو نظلا كلذب ىسفن تماظ ىنابرتلاق كلذ فالخاط نيبتاماف اذه نم

  قالوباتكلا فرك ذيول هنال كلذءا نحال 1 رهن تماس اطوق ىلا اه ىعأ ىبهتت ا ليقف |

  اولاقف كلذ بهذامع سنالالأسفاهيقاس .رعش ةرثك نم رام هركو ناملساهجو زن مهنعب لاقو حيمصر بخ

 | اولاقف ن1 لأسف اهيقاس عطقتاهنالاقو ىسوملا ناماسهركف طق ديدح ىنسم لىنا ةأرملاتلاقف ىسوملا

 | ةرونلا تناكف ماجلاوةرونلااو ذا ءاضيبلا ةضفلاكنوككىتح كل لاتحناولاقف نيطايشلا لأسف ىردنال
 | ضرإباطاوتباف نجلا مو اهكلم ىلع اهرق أ وادب دشابح اهب> نابلس اهجوزتاملف ذثموب نم تاماجلاو
 | اهروزي نابلس ناك نادمتو نونسسب ونيلس ىهدان_سحواعافترااهلثمسانلار بل نوصح ةثالث نعلا

 1 ذادلوهل تدلوو ماشلاىلا نعملا نمو نعلا ىلا ماشلا نهر كبي مايأ ةثالئاه دنع ميقي وةيمرهش لكف

 تلاقفهاياك-جوزأ ىتح كموق نمالجر ىراتح ا ناماساهلاق تماسأ مل سيقلب نااومعز بهو لاقو

 (ش الو كلذالا مالسالا ىف رول لهنا فلا ناطل لاو كلل ىوق نم ىل ناك دقولاجر لا حكني هللا ىناي ىلثمو

 اهءبهذودانأ اهجوزف نادم كلم عبتاذ ىنجوزف دبالو ناكن اف تلاقهنلا لح اام رحت نأكل ىغمأ»

 | لزب لف هيف كلمعتساام عبت ىذل لمعاهللاقو نيا كلءةعب وزاعدو نوعا ىلع عبناذاهجوزكلمو نعلا ىلا

 | يحس لبقافناهلست وم نجلا ل_عولوحلالاحو ناهلس تامنأ ىلا دارأا مهل لمعي
 ةناواوقرفتو مهيدي ا وعفرف كيدي أ اوعفراف تام دق نام اس كلما نا نمار سشعماي هنوص ىلعابلاقو نِعلا

 ْ 1 نباوهو كامن اهلس نال يقراهقلاد حاولا هنن كلما تب و سدقلب كلمو عبت ىذ كل مو ناهلس كلم

 معان أاحاص مهاخ ًادوتىلاانلسر | لدعم و هس نيج وبشار قوتاموةتسض تح

 ك ,دلا ف ىأ (نومصتخي) رفاكو نمؤم ىأ (ناقي رف مهاذاف) أيش هباوكرمثنال هو دحو ىأ (هللا

 ءالبلب 1 (ةئيلابنواجحت ست موقاي) بذكملاقي رفللااص ىنعي (لاق) انعم قا لوقي قيرف

 رفكلا نمميلاةب وتلا, ىأ(هللانورفغتستلالهىأ (الول) ةجرلاوةيفاعلا ىأ(ةنسحلا لبق )ةب وقعلاو
00 

0 



 لضفوهلب ىنمقاقحتساالب ىلا هناس>ا و ىلع( ىف رلضف نم) فرطلادادنراّةدمىفشرعلاروضحوهو ىداىم ل أوصخ ىأ (اذهلاث)
 طحهنال (هسفنلركشيامافركش نم ورفك أمأ) هماعنا اركشأ أ ىننحتميل ( ركشأ أ ىوابيل) ضرغلا نع فاص ضوعلا نملاخ
 ةمعنلل ديصوةدوجوملا ةمعنلل ديقركسشلافةمعبهب طبتري ودي زملاهب باج يون ارفكسلا ةمس نعاهنوصي وبجاولاء بع اهنعدب

 مركب اهنهار مدتساوركشلاباهدراش عدة سافاهباصن فت عجرف ةرفان تعشف أ امافوراوب ةمعنلا نارفك نا مهضعب مالك ىو ةدوقفملا ْ

 كرتب ( رفكنمو)هتمعنهلاركشت )1176(  مىأاراقوهلل جرت تن اذابي رقا صا ةتم ىلاعت هللارتس غو بسن لعاوراوجلا
 َن ( 0 9 هتمعن ىأ ( ركشأأ)دارملا لوصح نم نكملا ىنعي(ىولبيل ىف رلضف نماذهلاق) فرطلادادنراردق ف 3 5 ةمعنلا كلا 222222222222 2

 3 4 ١ بجوتسي نأوهوهيلاهركش عفن دوعيى أ(هسفنلر كيا افركش نمو)اهركش الف( رفك ًامأ) ىلع

 نءعهضارعا ببسب هنعهمعن عطقبال هيلع لاضفالاب ىأ (ميرك ( نارفكداا كلذ هرضيالهركش نعىأ و رو || (ىقف رق رفك ند) ةدوعتااتمعنلا يصوت درسوا زنلا يراسل نااوتارانا

 نأوه ليقون أ راذاهركن:لاحىلااهرب رساوريغىنعي (اهشرءاطاوركن لاق )ةمعنلا نارفكوركسشلا

 رجأرضخالا ناكمورضخ ار جالا هوجلا ناكم لعج وهالعأ ءافسأ ل عجب امنا ليقوهنم صقني وأ هيف دازب
 كلذ ىلع ناماس ل جا ءاوهتفرعمىلا (نودتببال نبذلا نمن وكن مأ)اهشرعةفرعمىلا(ىدتهتأ ظنن)

 نالنجلارارسأهيلا ىئفتف ناماساهجوزتي نأ ت فاخ نيطايشلاناامهريغو بعكن بد مجو بهو لافام

 ةنللا هلوانبلا وهف ةمعنلا

 لاق) انيلع لضفلاو

 اوريغ(اهشرعإ ل 2 هودهزيلاهبلعءانثلااؤاسافددعب ىمهتي رذو نامل سريخست نم نوكفنإالاداو تدلواذاو ةينج تناك اهمأ اوريغ(اهشرعإطاوركن
 (رطتال هغسأ 37 ريكتتباهلقعربتخح نأ ن اياسداراف نيقاسلاءارعشاهماو را.جلار فاك اهلجر ناوأيشاهلقعىفنااولاقو اهيف هرحوم همدهماؤاعحا ىا 0 3 3

 3 نإ

 هتفرعاهنا ليق( وههناكت لاق كشرعا ذكهأ) اهل( ليق تءاجاماف)حرصلاءانبب اهيمدق ى ار ظني واهشرع

 نمافوخال تلاقالو ب ذكلا نمافوخ من لقتل ةميكح تناك اهنا ليقواهياءاوهبشاك مهيلعتبش نكلو
 شرعلا م اهبلعهبتشا ليقوركسنت ل ورقن ثيحياهلقعلاكناملس فر عفوه هناكتلاقفاضيأ بي فكنا

 باوخلا ىلع مزحلاب
 ةفرعم ىلا (ىدتبتأ)

 لايقل نفل (كلاب د طا مارب ا ا ا هللاب ىأ ا ] وكلا اوق ليقو نامل سسمال املف نودتهمال نيذلا نم ناسا نيا نك 0 سا را نمىأ(اهلبق نم لعل انتو و)تلاقم نربي عسا | بامالقفطادانوتان لسنا راس حس سا ا
 هيبنتللاه (كشرءاذكهأ 3 0 هيردقب ودب لعل تيرا مر ل َس .رعلا ىفةبآلا لب ة نم ىأ اهلبق نم لس .رلا ا

 كشرع اذهلتما نكلو اهدصهانعمليقو هللا ةدامعو ديحوتلا نع سمشأ |ةدامع اهمعنمى ١(هللان ود نمدبعت تناك اماهدصو) كشرعا ذه لقيملو ةراشا ىلاعت لوقف هننناما بانك مثالا خخ لت نم الاب يحلل اوهانعمليقو مالسالا نيس

 قا داعم نايلس نأ كلذو ( حرضلا لد اظ ليك شتشلاهداعألا ترمة ا ندد تلاق) انيقلت نوكيالثا ||( 00 ني را موق نمتناكاهنأةنداربخ أ( نب رفاك موق نم تناك اهنا) هنبب واهننب لاحو هللا نو د نم دبعت تناك امج ناجاس
 رع لرش نا املا ناريغَنماهيقاسواهيمدقى ار ظني ن اداراو رشا راك الا
 )اكل ايلتع عابر قءريرسمضومزسبلا باود نينا عربشت عذافشلا تاكل وا رادلا نص حرصلا || نم كلذو هب سبل الو ليقوم الاكضييالا جاجزلا نمارضتاطاراشف نطل سيتا رع رفاك اهيلجر نبا
 نيرمولا ىلا ماتت || تب خيتوو وافشولا ف تلضاتاهسهف اب رتل صلال اضانيتو تح
 سبقلب مالكنم (اهلبق نمعلاانبتوأو) اهشرعهنا تملعاهناعموههن اك اطوقب مويلع تهبش كشر عا ذكهأ مهوقباهيلع اوهيشالوأ
 نموأ شر ءااراضحا ىأةزتملاه ذه لبق نمل سرلاو دهدطا ىعأ نم ةمدقتملات ايآلاب كتوبن ةحصب وىلاعتهللا ةردقب معلاانبت وأوىأ

 هتردمتب وهللاب ]علا انيتوأومطوقاهمالكى لعاوفطع هئلمو نايلس م الك موأ ك ىمال نيعيطم كل نيداقنم (نيملسمانكو)ةلاط اه ذهلبق
 تناك اماهدصو) نيعضاخ نب دحوم ني هلسمانكو اهم رجم لبق نم ةعئاطا يجو اهمالساب لعلاانيتوأوأاهماع لبق دنع نم ءاجام ةحمصب و
 ةرفكلار هظأ نيب اهؤشن و سمسشلا ةدابع مالسالا ىلا مدقتلا نعو ا ءانملعامي معلا نعاهدصو ىأن السم الكب ل صتم ( هللا نود نم دبعت

 نعامطالضهيف تادامم كلذ لبقاهدص و ىلاعتهيا لاق ىأا دتبم مالكوأ (نبرفاكموق نمتناك اهئا) هلوقب :رفكسلا نيباهأشن نيب مث



 ااميلع صفو ايادطاباهطوسر اهيلاعجراملف دابعتساو رسأىف اوعقي ناراغصلاو كأللاوزملا نم هيفاوناكم اممهنع بهذي نالذلا

 تثعب وهنوظفحاسوح هبت لكوو باوبالات ةلغو تايد أةعبسرخآ ىف اهشرعتلعج مثةقاطهبانلامو ىنوهتلاف

لس نم خسرف سأر ىلع تغلب اماف فولأ ليق لكتحن ليقف ارمشع ىتثا ىف هيلا تصخشوهيل اوعدب ىذلاامرظنال
 اللا بأيلاق) ناب

 نأ لبقاهشرعب ىننأيكأ

 عسم هدب ىلع بئاجلا
 ةردفق مظع ىلع اهعالطا

 دهشيام ىلعو ىلاعتهلنا

 نأدارأوأ ناهاسةوبنل

 هماءل إستنأ لبق هذخأب

 هللحل تءاسأ اذااهنا

 ديعباذهو اهطامذ_خأ

 دارأو أ قيقحتلا لها دنع

 ريغي و ركنيف هب قو نأ
 هركسنتمأ هتيئنًار ظني م

 لاق) اهلقعل ارابتخا

 وهو (نجلا نم تيرفع
 همساو دراملا ثيحلا

 لبقدب كين انأ)ناوك ذ
 وو

 كئاذقو كمكح سلي
 هاج ىلع (هيلعفاو)

 وهاكهب ىف 1(نيمأىومتا)
 هلدبأالو امش هنمذخآال

 مالسلا هيلعن املس لاقف

 لاق) اذه نم لحم أدب رأ

 نم لع هدنع ىذلا

 هدس كلمىأ (باتكلا

 هللاوإسراريدامتا 4-1

 تيرفعلا لوق دذعىلاعت
 مالسلا| هيلعلي ريجوأ
 حوللاا ذه ىلع باتكلاو
 فصآوأر ضخ اوأ ظوفحما

 ناملس تناك امخرب نإ

 لالجلااذايموي ايىحا وهو باجأهب ىعداذا ىذلا مظعالاةلا مساء دنع ناكور ا و

 منول كين آو شرغلاب (هب كيت ؟انأ)اماهلابويغلا ىراجمب لءهل ناكل يقو تنأأالاهلاالادحاو الا ئيم لك هلاوانطااب وأ مارك الآو

 ب شرعلا ترصبأ هدرت نأ لمة ْئيش ىلا كفرطل سرت كنا (يفرمال هزيم البق) فوق ىسسو عاف مؤ التغ:تزكيرذأ اروح

 و شرعلاراغف فصآ اعدف نولاوحن م «رط ىهتني ىتح كينيعدم مالسلاه يل ءناملسللاقفصآن ا ىورب و كيردي

 ارقتسم) شرعلا ىأ(هآراماف)هفرطدنرب نأ !لبق ىلا عت هنناةر د ةب ناملس سلحم دنع مسن

 ءارجا نمهبىلاعتهنلاهصخام ضعب كلذب اهم رينأدارأ (نيماسمىنوتأب (1؟)

 | لاقاماهوغاب وناولسد نع ن .ىأاهلا سيقلب لسر تعجرا-1باكلا لهأ نم هريغو بهولاق نيماسم
 ا |ىوف كولع كيلعةمداقىلا ناملس ىلا تثعبفةقاط نمهبانلامو ثالمعب اذهام تفرعدقلهللاو تلاقن املس

4 
0 

 لاةمداق ىلا اماس ىلا تعب

 | لخاداهضعب تايب اةعبسوخلا ىف هتلعج اهشرعب تم كنيدنمهيلاوعدن ىذلاامو كيصمأامرظنأ اىتح

 | كلبقامي ظفتح ااهكلم ىلع تغلخ نا تلاق مثهن وظفحياساوسهبتاكووباوب اةعبسهيلعتقلغأ مث ضعب
 | ىلا تصخشو ليحرلاب مهنذؤت اهتكلملهأ ىف ىداشايدانم ت ترمأ 3 دحأأ هيلا صاخال ىلمرب رسو

 ا | الجر ناهلس ن اكو سابع نبا لاق ةريثك فول هدب تحت لبق لكنها كوام نم ليقفلأ ارمشع ىنثا ىف ن املس

 لاقهنمابب رقاحهر عمسف هرب رس ىلع سلخ اموبج رفنهنعلأسي ىذلاوه نوكيىتح ئشبأ د الابيهم
 ظ هدونج ىلع ناهلس لبقاف نايلس نم خسرف ةريسم ىلع ناكو ناكملا !ذهمانم تلزندق سدقلب اولاقا ذهام
 | ليق نينمؤ مليقو نيعئاط ىنعيسابعنب لاق (نيماسم قون أينأل ,قاهشرعب ىنبتأي كب الملااهمأأيلاق)

 | هركنين أدار ل يقو هنوبن ىلعةلادةزجكمراهظاو يل ريلاهشرغراضحا ىف ناماس ضرغ
 ا دخأب نأدا ارافاطام هيلع م رح تتلسااابما لعنابلس ناليقواهلقعكالذب ريتخيلاهئيحم لبق هريغي و

 | نالاهكلمردةفرعينأدارأليقو دهدطاهلهفصوالهفصو هبا هنالمذخأ« لع مرح نأ لبقاهرب رس

 | ةيهادلاتي رفعلا سابع نب !لاقوىوقلادراملاوهو ( نجلا نمتي رفعلاق) ةكلمملاردق ىلعرب ر.لا
 (هف | سما عض لبجلا ل ثمناكودراملارخصوهليقوناوك ذل يقو ىذوكهمسا بهولاق
 8 ةء سام ةادغلا فهن اكو“ سابع نبا لاق كئاضق سلجم ىأ ( كماقم نم موقت نأ لبق هب كيت 1انأ)

 |اهريغورهاوجلا نمديفام ىلعأ (نيءأىوقا) هلج ىلعىأ (هيلعىفاو) هفصن ليقوراهنلا مهعلاو
 هللادبأ كل موه ليقو لب ربجوه ليف( باةكلا نه لعهدنعىذلالاق) كلذ نم عرسأدب رأ ناهلسلاق

 || هب لئساذاو باجأ هب ىعداذا ىذلا مظعالا هلل مسا لعياقي دص ناكوامخرب نب فصآوه ليقو ناماسهب

 | نوكي اذه ىلعفامهفواماعدان ”[دقهللا ناكو باتكلابليئارسا ىنب لعأ هنالهسفن ناهلسوهليقو ىطعأ

 ١ نمهىأتي هناتي رفعلل نيب مث الوأم_هادحتف ةزجك هراهظا ناهلسدارافهملكى ذلاتي رفعلا بطاخلا
 ا قال اي يقو ماركس لاو لالجلا ذي هباعد ىذلاءاعدلا ناكل يق تب رفعلل ىتأتبالام شرعلابنامدالاةعرس

 ا اء لكهلاوانطااي باتكلا نمل ع هدنعىذلاءاعدلاقىرهزلا نع ىوروةهشئاع نعءكلذ ىورو

 مهتتيىتح كينيعدم ىلص نيح ناهلسل لاف فدآن اس ايع نب! لاقو اهشرعب ىنتثا تنالاهلاالا دحاو

 ع * هين درج رب را اولمخ ةكئالملاهللا ثعبف فصآ اعدو نءلاوحترظنو هينيعناما_سدف كفرط
 || رلابا مظعالا هناا همت ادجاس ن املس لبقو نامل س ىدب نيب نم ع.بن ىتح ضرالا

 هناملسلاق (كفرط كيلا درب نأ ل بقهب كين ١ انأ) لاقام لاقف نامل ىسركدنعرهظ ىتح ضرالا

 5 ذا ةفقتقدصلاق كدنعناك هللاتوعدناف كنمُهْجْوأ هللا دنع دح أ سيلو ىنلا نبا ىبن :|تنألاق

 3 ام :لا ىلا برم نم يلاالوحم ىأ !(هدنعار قت ارقتسم) شرعلا ناجلس ىأ أر ىنعيي (هاراماف) تقولا ف شرعلاب ىف

1 

-- 

 0 برطضمريغهبدلاتب ان( هدنعأ



 هتيارناوهرظنم كنلوهءالفيالموهف نابضغرظن كيلا رظن نار ذنملل تلاف مئاطيخةز رخل ىف كل ساو ابهقثةردلابثاو قحلا فاس ربخأو
 هبل , نيب نا ديم فاه هوثرف ةوةضفلاو يهذلاتانبلاوب رضف ف نيل ن املس سعأف هلكربخلا ناملسرب رمح اودهدطا لبقاف ىف وهف افيطلاشاشب

 ناديملا نيعّنع اهوطب رفرحبلاوربلا ف تاودلا نسحاب ىمأوةضفلاو بهذلا نمهؤرسثاطثاح ناديملالوحاواعجو خسارف ةعبسل |وط

 تفطصاوهيبناج نمىءاركلاو هرب رس ىلع دعق مثراسيلاو نيولا نع اوميق افريثكقلخ مهو نجلادالواب يمأو تانبللا ىلع هراسيو
 ىلع ثورتباودلااوأرو موقلا انداماف كل ذكماوطاورويطلاو عاب_لاو شحولاو خسارف افوغص سنالاو خسارفافوفص نيطاي_ثا

 ةضرالا ىماف قا نيألاقو هيفرظنف ةكسلملا باتكهوطعاف قلطهجوب ناهلس مهبل ارظن هيدي نيب اوفقوا لوايادطا نم مهعما-:اومر نبا
 ةبراجلا تناكفءاالباعدواهف تذفنو )11١( اهيفب طيحلاءاضيبةدودتذخأ و ةردلا ف تذفنو ةرعش تدخأف

 قيلعحتفاه دب ءاملاذخأت : .
 8 0 دخ أايمالغلاو ىريإل ىنلا باودلا مالا لوأ اور ناولس كامىلااو ,رظنو نا ديما ىلا موقلاانداساف هلامششو هني نع خسارف اههجو هد نر مى ر.الا || رفطصاف عابسلا و زيطلاو شوحولاو نيطايسشلاو ناو نينالا سماودل نك ةونادنل انا

 ْن !ليقوايادطا نم مهعمام وب خو مهسفنأ |ترصاغت كلذاوأر امافةضفلاو بهذلا تانبلفف ثورتاهلثم ا

 5 . 00 كلذ ىف ناللأ نم مهعمامر دق ىلعاعضوم مهقي رط ىلع كرتوةضفلاو بهذلا تانملب ناديملاش رف ناملس

 )مع داب يإإ ولا كففدلاو .مهعماماوعضوف ثلذباومبني نأ وذاخايلاخ تانبلا عضوملسرلا ىأراملف عضولل
 0 نبر 0 ىلع نورمياوناكف كيلعسأبال اوزوج نيطاي_ثلامطتلاقف اوعزفو اوأراممطاه نيطايشلا اوأراملو ||

 ١ 1 2 ص 00 ايقلن مهافلتو قلط هجوب مهلعلبقاف نابلس ده نيب اوفقو ىتحربطلاو شحولاو نجحلاو سنالا سيدارك
 2 و 1 ىنأف قحلا نبأ لاقو هيقرظنفةكلملا باشكم هوطع ا وميفاؤاجا-: موقلا سب رهريخاف مطاح نعمطأسو انسح |[

 امهقف لهو بم فقول لوسرلالإو بقنا ًةجوعمة ززخ ورتب وقئمريغ نية ردهبف نامل لاةفهيفاسبهربخاف لي ربج» اج هكرفهي ْ

 لصولا فورمتوب او ىفدم مهدنع نكيرلذ نجلاو سنالالأسواهبقمب ى نمناملسلاقفةع رجلا فطيحلا لخدأ و5 ةردلا بقثاف تقدصأ| '
 قافوقعذ وةزج ىنودعا 30|

 20 تجرخ ىتحاههف تاخدواهمف ىف ةرعث ت فخ اةمرالاتءابامافةكرالا كا لج: اولاقق نيطايشلا لأس مثلع

 ّ 0 ل 0 هذهبىلنملاقمثكلذ كللاقف رجشلا ف قز رروصتتلاقكتجاحام ناملسا ل لاقف ,رخآلا بناملا نم |!
 7 2 (ّتلاان اف) نمت جوخ ىتح بقثلا تلخدو اهمؤ ىف ًاطيخلاةدودلا تن أفهللا نامل ًءاضيبٌةدودتلاقف ةزرخا

 2 ا 3 0 ناساغلا نيبزيم مثكلذ كل لاقهك ١ اوفلافقزرن دوكيتلاقف كتجاح أ مناولس اهطلاقف رخآلابناجلا 1
 5 2 - ىرخالاهب بر ضتواه دي بءاملاذخأن هب راجلا تاع مهيدنأو مههوجواولسغي نأ مهىمأ نأب ىراوجلاوأ| '

 - و 1 3 3 اهدعاس نطاب ىلعءاملا بصتةب ر اجلا تناكو ههجوهب لسغي وهيديبءاملاذخأي مالغااواههجو لسغتو ||

 3 2 ل اماف) ىلاعتلاقف ىلاغت هللاربخ أم ةيدطاناملسدر ,مىراوجارناساتلا نس زك اظ ىلع مالغلاو 4
 ) لب) 3 ةراعر ىأ(دخ) كارت اوتتض قا ا يا لاق ناسا |

 لاقو ةيدملا درم ههجو

 ةبدطا( نوح رفن كت

 ْ 2 20 .ايادلا تسيل د رفاق أو يدل تس
 ىلافاضتف ىطعملا مسا

 ]وعد هلك امىدجي

 ىهدم رت نالف ةيدهم ذه فرت داعأ(ددرغام وقلب ضرأ مد (.نينجرخنال وف) قا (لالدونج ظ
 ايندلا نمىتانآ آوعسوالا ىنغلاورفوالا ظل اهيف ىذلا نيدلا ىنات كهلان ا كل ذووكدنعامهريخ ىدنعام نا ىنعملا اوهيلا تي دهأوأ اهادهأىتلا

 ميلا ىدهيونودا ازتامب نوحر فن كلل ذلفاين دلا ةايملا نمارهاظالا نوماعنال موق متن أ لب لام دعي ناب ىلث.ىضري ف يكتف هيلعدازتسيالاب ٠

 لاميىتودمنأكلوق نيب قرةلاوةيسوجلا كرتون اممالإبالاهبحرفأالو ئيذإ كنم ىضرأ امو ا فالخ ىاحو كنتم غابم كالذ نال
 هتلعج دقف ءاغلإب تلق اذاو لاب ىندمي كلذ عموهو ىنغلا ىف ىنداي زب ا اعىوطاخم تلعجو اولاب هتلقاذا ىناءافلا,هلوقت نأ نيبو مكنم ىنغأاناو

 هللا ى نان افدرو هيلءوهذنع ىنغىنافتلعفام كيلع ركن اه لوقأ ىاكهدادما ىلاهعم جاتحا الاب ة-عاسلاهربخ اناف ىلا هيلع تيفخ ع :
 اضرب بس نوفر عيال موناوهو هيلع مهلج ىذلا بيسلا نايب ىلا كلذ نعبر ضاهراكنا للعو دادمالامهيلعركن أ لهنا بارضالاهجوو

 اهموق ةو سيتلب تنا مهيلارخآ اباكالجت دهدطاوأ لوسرلا باطخ (مهسلا مجرا)اهريغن ,وماعيال ىلا اين دلا نم ظح مهيلا ىده نأ الا حب رفالو

 نو ,غاص مهو )أس :رم(اهنمونج ,ضلو) مهولب اق نأ ن ور دقيإال ى لب اقملاو ةمواقملا لبقلا ةقيقحو اهم مط ةقاطال (اهممط لبقالدوذج مهننأنلف]



 لوكومىأ (ن « رمأناذام ىرظناف كيلا سمالاو) برا ىفءالبلاوةدجنلا سأبلابوتالآلاو داسجالاة وف ةوفلاباو دارأ ( دي دش سأب اوي
 ةروشملاو ىأرلاءانبأ نمال برحلا ءانبا نم نحناؤ دارأو ل اتقلاب اهلعاوراشا مهن :اك كفل احالو كعطز كرمابانرف كل نوعيطم نخنو كيلآ

 امالوأ تفي زف باوحلاتدترو ةحلاصملا ىلاتلامةب ,راحلا ىلا ليلا ءهنمتسح ملف كبأ ارعبتت نب رتاذام ى رظنافربب دتلاو ىأرلا تاذتنأو

 ثيح هيفاطخلا| مه«نرأوهورك ذ د

 اولذأ (ةلذأ اهلهأ ةزعأ
 اهفارشثأ اوناهأو اهتزعأ

):٠,١( 
 00 لا ايا ااا يي اا ال سس سمسس سسجوو بصوت جورج

 اذهو ةعاحشااو سأبلاو ددعلاةرثك ةوقلابدارأ ل يقو برحلا دنع ىأ (ديدش سأباواوأ و)لاتقلا ىلع

 :رظن افك رتولاتقلا ىف ىأةكلملااهني أ( كيلا ارمالاو)اولاق مث كلذب مهن سعأن ا ىألاتقلابمهنم ضي رعن

 ١ اواعجو ) اهوب رْخ (اهودسفأ) ارهفوةونع (ةيرقاولخداذا كولمان اتلاق)

 هيلالؤيام ولاتتلا نشيرعتا نعمل ةبيجب سيقلب (تلاق) كرمال نيعيطم انيدجت ىأ (نبرمأتاذام 0 0 35
 ىأ (ةلذأاهلهأ ةزعأاواعجو) اهون رخىأ (اهودسفا) ةونعىأ(ةب رفاولخ داذا كواملانا) هرمأ 11 يعن

 ىهان: مث ىهدالبهلوخدو ميلا نامل سريسم كلذب مهرذحترمالام طمقتسك اهعاركو اهفارشأ اوناهأ )ن 0 4 د) 3

 اطوق نموه ليقو نواعغب ىه تلاقك ى أ( نولعفي كل ذكو) ى هت لاقفاطوق هللا قدصوانه اهنعريملا رد 1

 هريتخأو ام ىلعاهمهعناص ا هموقو نام اس ىلا ى 1( ةيدهب مهبلاةل- سواو)ت امتلاك اياز اوهو يدقلا كلا تيب فتناك

 هعبنن نأالاانمهضرب مو ةيدهلا ل بقيملايبن ناك ن او عجروةبدطالبفاكل مناك ناف ن مأوه كلمأ اهم مثتارواكا ذو تعسف

 تساسدقةلقاعةبببلةأر ما تناك س بقلب نأكلذو (نولس .رلامجر,مبةرظانف) اطوقوهو هنيدىف فكي و

 تدمع هريغو بهولاقةفيصوةنابو فيصوةئام سايع نب !لاقٌئاصووًءافصو ت دهافاهتب رجورومالا ىأللا ع ةيدهلا

 تسلأو قطانملاو ةيبقالا ناساغلا سدا ىراوجلا تسبلافةب راج ةلامصتو مالغ ةئامسخ ىلا سيقلب أ قيدصتوه ليقو ديدسلا
 ّط :رقامهاذآ قوبهذلا قاوط أ مهقانعأ فو بهذلارواسأ ,ويدبأ ىف تلعج وىراوجلا سل ناماغلا جتحاو اهلوقل هللا نم

 يل عنوذربةلامس+ ىلع ناماغلاو ةكمرةئامسج ىلع ٌىراوجلاتلجورهاوجلا عاونا,تاعصرمافونسو || داةلاب ضرالا ىف ىعاسلا
 نمتانبلوبهذلا نمتانباهيلا تثعب و جابيدلا ةيشغأورهاوجلابءصرمبهذلا نم جرس سرف لك حابتسا نموةبالا هذهب
 2 ردهيف تلعج قحىلاتدمجو جوجنليلاد وعلاو رينعلاو كسملابتلسرأوت ,وقايلاوردلابالكماجانوةضفلا || اذ اورفك دقق امارح
 نب رذنا!هلاقياهموق فارشأ نمالجر تعدوببقثلا ه ةجوعم عجة ززسوةب و قثمربغةنيكةجقب هجو ىلع نآر قلابهل جتا

 تنكناتلاقوةبدطا هيفرك ذناباكر دلل عمتبتكو يرو لقع باح اهموق نمار هيلات مضوورمع نيب عجدقف فرحت

 قنخدأواي وتسماقثةردلا بقثاو هحتفت نأ لبق قا فا انريخأوفت اصولاو ءافصولا نيب زيمايبن || امم فاو) نب رفك

 هوملكف ُناهلس علك اذاتلاقف ناملغلا سبقلب تسمأو نجالو سنا جالعري غنم اطيخ ةزرخلا ةلس سم ىأ (ةيدهتمسهيلا
 مثلاجرلا مالك بشي ةظلغ هبف مالكب نملك« نأ ىئراوجلا ت سمأوءاسنلا مالك بشي شنو ثينأت مالك (ةرظانف) ةينح ةاتناز

 هرمأ كنلوهمالذ كلمهنا رجع بضخم كيفارانن كيلارظن نافذ تلخداذا لل جرلاىلارظنا لوسرللتلاق نالامعبىأ )6 ةرظننف

 || لوس ءرلا قاطناف 'باوج اد درودل وق مهفتف ىن هنا مهفافافيطلاش شب لج لاس ا رناو<:مزعأاناف هرظنمو فرح عم فذحت فاالا

 ٠ ةضفلاو بهذلا ما اون رضي نا نجلا ناماس صاافربخا هريخاف ناماس ىلااعرمم دهدط |لبقأو ايا دطإب مجري)ماهغتسالا رجلا
 كلترادقماواُ ناو ةضفلاوبهذلانِبلاوشرفي ناو خسار فة اد قم نديم لمعب مه ىعأو اولعفف مأاهلوبقب (نواسرلا

 | 0 01الف تيار بحذلا نسف راع خاوا مسي نأو مههعم يلا تانبألا || :ةرأع تورم اهنال اهدي
 : فارعاوةحنجأ |هلاهناولأ ةفلتخانكواذك طلاق. رحبلا باود نم نسحأأ اني أر ام هنلا ىناياولاقف 0 7

 مهنم عقجأف دالواب ىلع نحاللاق مهلامثو نا ديملا نيمي نيباهو دش لاقاوباوناف ةعاسااهم ىلعلاق صا اونو ناكمنأف مهدنعإلادهلا

 ْ فال امه + رأدل 0 وبال عمويهري بم رب رس ىلعه سلجم ىفناياسدعق مث هلامّثو ناديملانيمي نع مهمافافريشك قلخ 3 ف

 مالغةئامسج تثعبف « د ىلعهعبتن نأالاانم ضرب لواهدرايبن ناك ١
 0 انو ىلع هن راجةثامس ور هاو جلاب مصرملا بهذلاب جورمسلاو مجالا ةالحم جابي دلابةاشغم ليخ ىك ار نهبلحو ىراوجلاب اينمهباع

 ىوسمررك

 رمآَو السر تعز وبقثل|ةجوعم ةعزجوءارذعةرد هيفاقحو توقايلاور دلاب اللكماجاتو ةطفو بهذ نمةنبل فلأو ناملغلا ىز

 الط رلا ا زيف اسنتنك ناهيفتااةوايادهلا ةخسن هيفاباتك تبتكر نواسرملا مجري مبىلاءنهلوقليلدب ورم نإ ردنا



 اذه ىلاتكب بهذا ) ده د هال باق وهعاحةمخو كسملابهعبطو ناماسم قوت : أو ىلعاولعت الف دعب امأ ىدهلا خيام ع داس .رلا رج ىلإ

 ىهقلافبوقعي ونولاقود زب ةفو ذل اءايلا ىلعةرسكلا ل دتلارسك اهساتحي وةزجو مصاعوورمموب ًاافيفحاهلانوكسب (هقلاف

 قباطخلا ىن وهلا نود نم سمشال نودجس اهموقواهتدجو هلوق ىفاهعم مهرك ذهنالاهموقو سدقلب ىلا ( ميلا ) مهريغعايلا تابثأب
 اذامرظناف) كنمعمسهنواوقيام نوكيل كنوربالو مهارت ثيحب بي رق ناكمىل مهنع حنت ( مهنع لون مث) كلذل محلا ظفل ىلعباكلا

 ىراوتوة دقار ىهواهرحن ىلع ب اتكلاحبرطفةوك نماهيلعل >دوهراقنم باتكلادهدهلا نخاف باوجلا نمهنودريىذلاام( نوعجرب

 اوعنتءال ىنعملاو يلدا تاع كيتا ا نمراشا وبارك 7 تاتكلا

 ايان 11 دايقتالاوهو

 مسجلا ىفىأ (ةوقاول اوأن حلا طنيبيجي “الملا ىنعي(اولاق)ن و رضحت ىأ ( ن ودهشت ىتح) ةادافو ةيضاق

 تأراملف ةئراقتئاكواهردجىف (عه.8إ) باتكلاقلأو ةعاسفرفرفاهيلاو-دونجلاو اهاتأوأةعزفتهبتنافةوكلا ىف
 اهموقل (تلاق) 3 احلا ا طع ءاللا سلا الل ل ا

 *الملاهيأي):ةفئاخ ةعضاخ || ©" 0 لا ميحرلا نجرلاهطا مي اسك نقلي ىلا دوادوي نارام سايل ناكل
 قدمءابلا حتفب و (ىنا نوبتكيأون ءايبنالا كل ةكردب 5 هنا صاب عدو لية نيماستفو او لعاولعتالن ادعباما ىدطا 1

 0 3 نودجسياهموةواهتدجو-هدطا لوقلإباوجإ_عج هنال عملا ظفلب مهن ءلالاقامنا ( مهيلاهقلافا ذهىلاتكي ْ (ع بات ىلا قلأ) || <. ٠ا) سهلا لودي همتخو كسلا هعبط باتكتلا نايس تك اناف نورتي تارا ل

 داما علا نع (نوعجرياذامرظناف) مهنمابب رقفقف مهنع حنت ىأ (مهنع ل اون م) وني دا ذهنيا ىلاهقلافلاقف سمشلل
 همتخباتكلا مركمالسلاو ذحاف ىلافرصنا ىأ مهنعلون منوعجرياذامر .ظناف مهيلاهقلاف ةبآلاريدقت ل يقو باوجلا نم نود رب ىأ
 21لا تك لي | لحارم ثالث ىلع نهلا نم برأم ضرابتناكو سيقلب ىلاهب أو باتكلا دهدم ا
 نتن ارفف يع موباتك || ن١ تناك كل ذكو اهسأر تحت حينافملا تعضوو باوبالا تقاغ دقواهافق ىلع ةيقلتسم مان
 8 00 ةداقلااطوحوةأر ا ىلع فقو ىتح هراقنع باتكلادهدطا لج ليقواهرحنىلعباتكلا قلأو دهدطا ىأف

 نمدناَ) 4 0 ةوكلا دو دهدطاءاؤاط تدجساهبلا ترظناذاف علطت نيحاهيف عقتسمشلا ةلبقتسمةوكاط تناكهبنم نبا نم هنالوأ محرلا نجرلا بهولاقو اه ىفباتكلا قافاهسأر سيقلب تعفرف نورظني سانلاو ةعاس فرفرف دونجلاو ءاوزولاو

 ا للام ا سيقلب تذخ افاهيلا ةفيحصلابىرفرظنت تماق س مثلا تأطبتسااماف لعتملو سم_ثلا تعفتراف هيحانج
 رك باتك ىلا قلا , لد 0 تابع نب !كقوتتمرسالا ةزايسو# نا اللا تعجو اهكلمرب رس اي | نحت خحيم تايودسب شح ش ارك "اضع شما ك0 قلأل نييبتوه (ميحرلا ىذلانا تفرعوم_:اخف ناك ناهس كلمنالتعضخو تدعتراماخما تأراملف ةئراق تناكو باتكتلا |

 ا نم اهلل ىلع مم لجر ير :روسم لهأ ناك لم دمظعالا كنود شلل فلآ
 ناملس نط هن ”تلاقف لتيف جذب باتك ىلا قلى ا اللااهبيأي) سيقلب مل (تلاف) هسلاجياو ذخأواذاجاملف فال 1 ةرسشغ
 نو تيكر تيكسدناو || نيا لقوممتخ باتكللاةماركلاق رس وديلعمتلا لس ينل نع سابع ن1 ىرزاموتط ناك ل
 اوعفرتنال (اواعتآلا) ثرتتلا تارت جاسوس از "تك هبحاص فرششا في رش ىأ مي رك سابع

 لمفتاكاوربكتتالو ( ىلع) || لب ل ذكوه سيلا تلقدنلا مسب ىلع نايس نمدنا مدق ل تلف ناذ( ميحرلا نححرلا لامست لاول تلا
 هلوقك ةرسفم كوالا فامترك ذمث ناولس نمباتكللا !اذهناسيقلب ترك ذا. ماو ميحرلا نمحرلاهنلا مسي ناملسأ دبا

 اوشمانامهنم الملا قلطناو

 ىوتثاو) اوشماىأ ىنعي
 وأ نينمؤ٠ (نيماسم
 ءايدنالا بتكو نداقنم

 لزن ىذلا مالا ىف ىلعاوريشأ (ىرعأ ىف ىنوتفا“ الملا سأا,تلاق) راصتخالاوزاحمالا ىلعةينبم ( ثلاث - (نزاخ) - ه7 )

 ىأرلا نم مهد :عامعاهيلعةراشالاىوتفلابانهدارملاو نسلا فءافلا نمةراغتسالا قب رط ىلعتةتشا ةثداا ىف باوجلا ىوتفلاوىف

 رسكب(ن وده شل ىتحإ كح ةيضمم راةلصاف( صاةعطاقتنك ام)اهعماوموقي واه ولا عل ,هسفن أب ييطت مهي :راشتسا ىلا ع وجرلاباهدصقو ْ
 ةلالدلءايلا اوبصالل ى والا نونلا تف ىناو دهشآ هل او بصنلا عضوم ىف اذهو مف رلاعضوم ىف ستفتاعان ونلا نال نم حتفلاونونلا .

 ناك بقو مر ةحالارمالاتبأالىأبا اوصهنا اودهشتوأ وربشتو أ قورضحت ىأب وةءيفقولاو لصولا ىف ءايلاب واهيلعةرسكلا

 ةوقاواوأ نحنا ه نيبيجم(اولاق ) فال 8 :رشع ىلع د> او لك الجر رشع ةيالثإ رةئاماثاهتروشملهأ
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 . ىفاءارذ نينامث ناكل يقريبك (ميظع) ربرس )ش 'رعاهلو) اهلاحي قيلبامايث دلا بابس أ ن نم( ئشلكن )ةردقمدف تن تينوأو)

 ا 3س وردورضح اورج توق نم اوقدرهاوجلاعاناسس م ناكوةنضو بهذ نمناكوارذ نونا اولا هوطواارذ نيام

 ١ 0 ا و يوي

 1 | ريس ةدووتسلا بوجوو لاعت هللا ةفرعمتىلا ىددهللا دهدهلا نم دعب الو قحلا ىلا (نودتيبالمهف) ديد ونلال يبس ىأ (ليبسلا نع

 مكهلهنلا نماماهلا سمشلل دوحسلا
 اهل نو دتهيلوةءلاحاجرلا

 ديدشتلاب (اودجسيالا)
 ليدسلا نعمهدصف ىأ

 راجلا ف ذخاو دحسيالثل
 ىنونلاتمحدأو أن أعم

 نوكن نآزوجيوماللا

 ىنعملا نوكيوة دب مال
 نأىلا نود تال هف
 فيفختلابو اودجسي
 الاءري دقنو ىلع ودير
 الأف اودجح_سا ءالؤهاي

 ءادنللاب نوكي و هيبنتلل
 نك فوذحم هادانمو

 شرعلا ىلعالا فقيد دش

 فقو ففخ نمو ميظعلا
 أدتبا من ودتببال مهف ىلع

 ىلعمقووأ اودجسا|يالا
 اودح_سا ابا مئايالأ

 ىفةيجاوةوالتلاةدحسو

 فالح اعيج نيتءارقلا

 بحجيال هناجاجزلاهلوقيام

 نال ديدشنتلاعمدوجتسلا

 ىمأ اماةدجسسلا عضاوم
 مذ واهب ىف الل دم واهم

 نيتءارقلا ىدحاواهكراتل

 (ضرالاوتاومسلاف) ردصليأب حا ىمس (ء بحلا جرح ىذلاهلل) كر !ةللمذ ىرخالاو ىمأ

 | ميظعلا شرعلا بروهالاهلاالهثنا) صفحو ىلع امهيف ءانإب د(نونلعيامد نوفخام ملعيو) تابنلا ضرالاءبخؤرطملاءامسلاءبخ ةداتق

 8 |١ نم قاخ امر ئاس ىلا ةيسناابهل ممظعت ميظعلاب هلا 0 ا

 (تقدصأ) لمأتلاوهىذلارظنلا نم( رظننس) ده دهلل ناملس (لاق) همالكن مغ رقاسلف ده دهلام الك انههىلا كولملا نماهسنجءانبأ
 اذاو ةلاحالابذاكن اك نيبذاكلا كللس ف طارح الابافورعم ناك اذاهنالتب ذكمأ نم غلبأ | اذهو (نيبذاكسلا نمتنكمأ) ب

 مسايس ةكلم سيقلب ىلادواد نبناياسةننادبع نمهنروصاباتك ناولسبتك منهي ق ثوب لفهب ريسخأ هيف ب ذكلاب مهتاابذاك ناك

 || اماف ليالا نما هزنمىلا تفرصناوهسأر تزحو هتلتق مثركس ىتحر جلا هتقسسهب تلخ داما اهمشحو

 .نايلسن امْباودلاو سانلا ىورواياكرلا اورفتحافءاملا ىلع مطددهدطا نام (نيبذاكلا نمتنك

 ءالقعلاداكيالىنلاةفيطللا فراعملاناوي+ارئاسورويطلانمهريغوهمهلأ (14)

 || هتريشع متاركوأ هتع ركل فنأي نم مكيف ناك امأتلافو مهنع :رقو مهترضح او هئارزو ىلا تلسرأ تحبصأ

 1 2 اوملعو اهوكلخ 000 0 راع نلاو اليشق ابا هنرام 4

 (ضكر ست 9 لاتلوق ُ را ,يعاوكلم + وقول نالاةاعرسك تنوهلعا 0

 ٠ لمت واهلا ةبسنلاب كلذ مظعتسا هن ل محبتلق ناهلس كلم ةمظع نم 101 :لعاقغرم دعما ظعتسا

 || دج ربزلاور جالا توقايلاوردلاباللكم بهذلا نم سقلب ش رع ناكو إثم هكلم مظع عم ناهلسل ع نكيرقلا
 قرع نا سارعمزلا لاق قاغم باب تدلك ءتاببأ ا ل رار تاب نسق رقورشمالا

 هولعو نينامث ىفنينامهلوط ناك ليقواعارذ نون الثءامسلا فهلوطواعارذ نيثالث فاعارذ نيثالث سقلب

 || نعارابخا لجوزعهلوق ف اعارذ نوثالثهعافتراو نيعب رآه ذر عو نينامثهلوط ناكل يقو نينا
 ظ سوح مهد سمشلا نودبعياوناكمهنا كلذو (هللا نود نم سمشلل نو دجسي اهموقو اهتدجو) دهدطا

 ءاوغالا ببسهنال ناطيشلارك ذا اودي ريال لاعفلاهنالهتناوه نب زملا (مهلا من اطيشلا طنيزو)

 باوصلاىلا ىأ (نودتهالمهف) مالسالانيدوهىذلا قملا قي رط نعىأ (ليبسلا نع مدصف)

 ظ ديدشتلاب“ "ئرقو فن اسم هللا نم مو هواو دجس| سانل اهم ًاايالاهانعمو فيفضلاب ”ىرف (اودجسإلأ)

 ] تاومسلاىف) ابا حلا ىنعي (ءبخلا جرح ىذلاهط)اد دحسالئل مطاع أن اطيشلا مط نب زوهانعمو

 دوصقملاو (نونلعيامونوفخباملعيو) تابنلاضرالا ءبخورطلاتاومسلاءبخليق (ضرالاو
 ظ وفاق ننالا |1011 الند نماهربغو سمسا دبعي نم ىلعدر م 57 0

 يور

 دق تلف نافاهنءارق دنع دجسي نأ عقسملاو ”ىراقلل بح: دوجسلا ٌتازع نمةدجسلاهذهو د لصف

 مالنا مع 000

 مأ) تربخًامف ىأ (تفدنارطتس) ناهلس (لاقإ همالكنرمدهدهلا غرفاملفامهنني قرفلا لصخ-

 بتك

0 
 ورع | الب شاب يرعم سوو ضرالاوتاومسا



 (1+1/) لهسو مصاعريغ فاكلا مضب وديا نايس دقفتدعب ده للا ) ثكف) !

 ةكلملاهذ هرب هينأت نأ رس كتحاص ناىناعلادهد_هلا لاق ءاملاىلا جاتحا اذاةالصلا أ ||

 سنالاءاملا» نعلأسف ءامريغىلعلز | :هناف نامل_سامأ و اهكلمو سيقلب ىلارظنو هعم قلطنافلاق ا
 لاقف دهدملا نعهلأتسف رسنلاوهورب.طلا فير عباعدفءرب لف دهدن طادقفتف انياب 7 د

 وهوباقعلااعد متةيآلا هب ذ_ءاللاقو ناهلس_ضغف ناكمىلاهتلسرأامووهنبأ أىردأام الملأ هنلا ل 1

 مدحأ !ىدب نيب ةعصقلاك ايندلاى ًارىتحءاوطا ىف ب اقعلا مف ةرفةعا احبج ل لعةلاقرادعأ ١

 هدرعقي باقعلا نأ دهدطا معفهدي ريب اقعلا ضقتاف نعلاوحن ع نمالبقمدهدطاىأرفالامثوانيعتفتلامث | |
 كح ولاقو باقعلا هكرتفءو-ب ىلضرء تنمو ىنت>رامالا ىلع كردقأو كاوق ىذلاهللا ق<هلافءوسب
 لاايهتااماف نايل سوحن نيهجوتماراطم كحذب نآوأكبذ ءينأ فاح دقهندا ىن نا كم كنلكت

 ناملسلاقاميةوربخأ ًاوهللا ىن كدعوت دقلف اذه كموب ىف تيغنب كليو اولاةفريطلاورسألاهاقلةركسعلا

 هب قاطنافاذا توج لاق نيبمناطلسب ىننت ًايلوأ لاقهنكلو ىلباولاق هللا ىن ىنثتسااموأد_هدسطلا لاققف

 دهدطاهنم برقاسافهللا ىنابهب كتبت أدق باقعلا لاقف هيسرك ىلع ا دعاق ناكو ناهلساين أ ىتح باقتعلا |||
 لاقوديلا هدفهسأرب ذخ أ هنمانداماف نابلسبلاءضاوت ضرالا ىلع امهرجب هيحاذجوهبنذ جرو هسأر عذر

 كلذ ناما_س عمساملف هللا ىدي نيب كف 10 ذاهللا ىنايلاقفادب دابا ذ_عكنب دعالتنك نبأهل |
 هانعم ( ديعلري راع تك 9 ىلاعت هلوقب هنعةللاريخ ًاامدهدطألامتف 2 كاظب ,أىذلااملاق مثهنِعافع و دعترا.

 هللامطأ كدونجالو تن اما و لعتإلام تماعىأ هب طخ لاميتطح أ لاقف) ل.وطريغىأ

 قكهلافطل نوكيلهب طحن لا ىاماع طاح ًادؤهنلا قاخ ىتدأ نا ىلع اهيبنت نابلس فاكف الاكلا اذهدهدطا

 (اب نم كتئج 5د) مولع ههنم هيلع نحال ىتح هناهج عيج نهماءي نأ اماع ع كابةطاحالا اوباحعالا كرت

 ىءاحدقو ناطق نب ب رعي نب بح شي نبا, سوهو لجر مساهنا حصال او برام ىه ددلبال مس ماوهليق

 مادو ف ةئاس مهلم م نمايت نينبلا نمةرسشعهللجر لاقفابس نع لّدس مسوديلعةنلا لص ىنلا نأ ث يدخل
 ووو عمممومممم

 وهاكلءنوعب راب راد ا أناكو ناط>ة نب ب رعي لسذ نمل مح ارسش تنب سمقلب |
 مهنمجوزتي نأ ىنأ و ىلاوفك مهنمدح ؟سدل فارطالا كواا؛لوق,ناكواهاكن علا ضرأ كل ناكو مهرخك |[

 0 اود ا ١) تنب ةناحح : راط لاقي ة أ ىمام_نم» ,وجوزف نجلاىلا افن

 هركد-شو نا كل مهلرهظف مهنغىلضفءابظا|ةروص ىلع مهو نجلا داطصاامب رف ديصلا ريثك ناكهنأمونما[ |

 ءاضيب نالتتقي نيتيح ىأرفاديصتمج رخهنا ليقواهاياهجوزف هتنبابطفتاقي د _صهذختاو كلذىلع |! |

 اهقلطأو تقافافءاملااهيلع بصوءاض,بلا لج وءادوسلا لتقف ءاضيبلا لعءادوسلا ترهظدقوءادوسو |||

 ىنلاءاضيبلا ةيلا ان فختاللاقه_:مفافن ليج باشهعماذافادرفنمهدحو ساجوهرادىلا مجرا-هاف || |
 ىلةجا-اللاملالاقف لالا هيلع ضرءوانمةدعلتقوانيلعدر؛انا دبعوه هتلتق ىذلادوسالاو ىنتبيحأ ||

 سقلب ىوب أ دح أ نا ثي دا ىفءاجو سيقلب هلت دلوفهتنباهجوز فاهمين جوزف تنب كلل ناكن أ نكتلودب

 نورت ىبأو موقاهءاطأف اهوعيابي نأ اهموق تبلطو كلما فتعمط سيقلب وبأ تاما ءافاينج ناك ||
 ىلاه ديدي ناك ىتح هتكلمم لهأ ىف ةريسلا ءيساشيبخ ناكو كاملا أ ناهنالاقي,رخاالجر مهياعاوكلمو

 تنسراف ةريغلاهتكردأ كلذ سيقلب تأراساف هيلعاور دقي لف هءاخهموةدارأف نوب رجفيو هتيعربرح ا

 بغرأال تلاقف كنمسأيلاالا ةبظخلاب كئدتبانا ىنعنماملاقوكلملااهباجافهيلعاهنسفن تضرعفءيلا |

 اهنا ىلبلاقف لع-ةتاهارنالاولاقف اهبطخو مهعمذ مونمىنبطخاو ىلهألاجر عجاف يركؤفك كنال كنع

 ! ىه (مهكنةأ سما تدجو) دهدطا ىأ(ىنا)لاقف كاذامو ناولس لاف (نيققي) رض ىأ (اينب)ةعبرأ || َ
 ١

 اهمدسخ نم ريثك الم تجرتيلا تفزاهلفهنماهوجوزف عن تلاقفاط كاذاورك ذفىف تيعرسلا ا
 اطل ل 1 جر را ووو ولاد كاوا. لاظ ةضه حك تح ل < < سل يمس اا

 ىأ (ديعبزيغ) ناتغلامهو بوقعيو
 نامزربغوأ ليوطريغاثكم

 بيرق نعهلوقك ديعل
 ةدملارصقب هثكم فصوو

 افوخ ةلالدللهءارسا ىلع

 هلأس عجراساف ناهاس نم

 لاقف) هتيغىف قلامع

 (هب طحنملاع ) هناهج عيج
 حقاكف ده ديلا هنا هلأ

 ةوبنلا لضف نمقوأام

 ىف هلءالتتاةجلا مولعلاو

 نالطبليلد هيفو هماع

 مامالا نات ضفارلالوق
 نوكي الو ئمهيلع خال

 هلم لعأ ها

 هلعجو رعونأ فردتم

 هريغو ةنيدملاوأةلرقللامسا
 ىحلل امساهلهج نيوذتلاب

 ابنب) ربكالا بالاوأ

 هل ىذلا ربسهلاابنلا ( نيقي

 اينبامس نم هلوقوناش

 مالكا نساحم نم
 دقو ميديلا ىهسيو

 عم واطملا عدباو نسح
 عضوول هنا ىرتال انهه

 ىنعملا ناكلربخج أبني ناكم

 حصأ ءاجاكوهواح يخص
 ىتلا ةدايزلا نمابنل امل
 ىنا) لاا فصواهةباطي

 ىف (ةأرم ا|ثتدجو

 ليحارشتنب سيقلب
 ضرأ كثالم اهوبأ ناكو

 اهريغداو لك لو نعل

 ةنيدملا لهأرأم .وقلا لب رأت ىل ءامسسصلا عجا ر (مهكلت) قريمضلاو سمشلا نود بعياسوج اهم .وقو ىه تناكو كالملا ىلع تبلغف



 قئعداو لي ىنعمب مأ (نيبثاغلا نم ناكم ًادهدهلاىرأال) كنعباغام تلط دقفتلاوءايلا نوكسب مهريغو مصاعو ىلعو ىكم (ىلاملاقف

 را وو اهرتسرناسارضاحوهوهاربالهنا ىنعم ىلعهارأ ال ىلاملاهقف دهدطا اهيفدحي لفريطلا قرعتهنا

 دهدط ا ناكوعاملا دج لف ىلصيل لزنف لاوزلا تقوءاعنص ىفاوف نمعلا ىلا ج رن جحاملم السلا هيلع نابلس نارك ذو باغوهلبلوقيذخأو

 هدقفتفءاملا نيطايشلا ج رختسنف ةجاجزلا فءاملا ىرباك ضرالا (205) تحن نمءاملاىرب ناكوهنقانق

 لالخ  هنعهلاؤسو ده دط اه دقفت ببس ناكو -( ده ده ا ىرثال ىلاملاقفإ ريطلا نمد ةفام بلط هنا ىنعملاو تعفو 0 ذو 2

 لزئاذاناك ناماسنإ كلذوةب ونلاب 0 . 00
 ه«قباصاقسمتشلا نمربطلا »جو هلظنالزام

 عضوم نم سمشلا

 ءاملاىريو ءاملاٌمضوم فرعي ناكوءاملا ىلعهإ يد ناكهنا سابع نبا نعىوروايلاخهءآرفرظنف دهدطا ني َن 1 سار

 .٠ .٠ . . ري مي 4 5 : :

يف نيطايشلاء ىجتف ضرالار قنيف هِدعب نمهن رقفرءي وةجاجزلا فىرراكض رالاتحت نلإ 0 _
 هنورفح

 امرظنافاصوايقر زالانب ' مفانلاقاذه سابع نبارك ذاملريبج نب ديع  سلاق هنمءاملاّنوجرختسيو 0 ف ل

 عقب ىتح خفلار صبي الوهو ده دطاءىجيف بارتلا هيلع وثح وخفلا عضي ؛انمىبصلان الوقت ريخلا بستر هللظ
 لاقف هقنع

 ا ارا اقل لزق(: نفور او لاعر دق مام نا كص وساع نبال 967

 عفترافهب ىلع باقعلاوهو

 ده دطا ىرأال ى لام لاقفءاملا ىلعهلديل دهدملا 307 ودجي ل فهوبلطفع ءاملاىلا جاتحاوالزنم نابلس لزغق قع او ا

 اك أىأ (نييئاغلا نم ناكمأ) لاقف كشلا هك هنا ءاراال هنأ و وحي
 لبليقوناك أىأ (نيبئاغلا نمناكمأ) لاقف 0 مسار دم لا نما تع

 0١ 00١ 7 رمخراو هليل (اديتنابا عمن ةعالإلل فدي لع دعما 00 رت نابلس” ىم' يرق
 هندب نقرفال ليقود دض عمهنسبحالو صفقلا هنعدوال ليقو ريغ نمالو للا نم ع0 عسسل

 7 7 امجرحي هيحانجو هبنذ
 ىلعدهدطاةييغسس ناك وهتنيغ ىلعةندب ةحح ىأ (نيبمناطل ب ىننأيلوأ هنحيذالوأ) هفلا نيب و هللاىنإتلاقو ضرالا ذم

 زهجتف مرحلا نهرا ج ورخلا ىلعمزعرسدقللا تيءانب نم غ رفامل ناملسنأ ءاماعلا 1 ذام ىدت نيب كفوقو رك ذا

 ءاشام ماقأ مرح ا فاواسلف حي رلا مهتلمف- شحولاو ري_طلاو سنالاو نما نمهدونج بحمصتساوربسملل 17 ناملس دعترافةنلا

 ةاشفلأنب رشعورون فال اة ذب وةقاثفال ةسجهماقملوطرحني موب لكف ناكو ميقي نأةنلا

 ىلع ةرهنلا سوو كر ادك تنمو رع ىنهذم ج رح ناكملا!ذهناهموق فارس 1 نمر ضح نم لاقو
 اولاق تال ةمولهنلا فه ذخأنالءاوس قحلا ىفهدنع ديعبلاوُث رقلارهش هريس تيك عل ماو ان نم عج

 هللا ىنايهجورخ نيب وانني ٠ اولاقهب نمآو هكردأ نمل ىف وطف ةيفينحلا نيدبلاقطسا ىناينيدتي ندىأبف

 3 * هكن ىضق ىتحةكع ماقأف لاق لسرلاماخوءايبنالا ديس هناف بئاغلا د هاشلا غابلفوتنس بلر ادقملاق

 اضرأىأرفرهش ةريسم كلذو لاوزلات قو ىأالاوزءاعتص ىفاوف نعلاو راسو احابص ةكم نم ج رخ

 اباذع هنبذعال) هنع

 هشير فتنب (اديدش
 وأ سمشلا ىف هئاقلاو

 هفلانيب وهني قي رفتلاب
 هنارقأ ةمدخمهمازلاب وأ
 هدادضا عم سبملاب وأ
 عفتراف لوزنلابن الس لغتشا ده دهلا لاق لزناساف ىدغت, و ىلصيلاهبلوزنلا بحافاهترضخ وهز ءانسح ل نيترو
 دهدبب وهاذاف هيلا لزنف سيقتلبلائاتسب ىرالامثواتيمب رظني وهاميبفاهضر عواين دلا ىلارظنيل امسلاوحن 0 ني 0
 دي رتنبأو تلبقأ نأ نمروفعيلريف_عيلاقفريفعب نيل دهده مساوروغعب نايلس ده ده مسا ناكوزنآ 5 0 مه عااوأ

 نيطايشلاو نيحلاو سنالا كلملاق دواد نبناجلس نمولاق دواد نب نايس حا عم ماشلا نم تلبق أ لاق يب م
 اهللاقب ةأ يىمالاقاهكسلم نمولاقدالبلاهذه نمانأ لاقربفعيابتن نأ نخحاي رلاو شحولاو ريطلاو د لل

 كالمةثامعب رأ اهذب تحتو نملا كلمةاهناف هنود سبقلب كلم سبل نكلوامظعاكلم كبحاصل ناو سبقلب 9 راد دهديلا
 فلأرشعانت اهلواهكلمنوربدب رب زوةئاهلئاهلو لتاقمفالآ ةعب رأ كلم لكعمةروك ىلع كلم لك ا ١ عا
 ٍ 100 0 دن و نا اسوا دنس عا م متستلا نأ فاخألاقاهكلمىلار ظنت ىتح ىعم قاطنم تن أل هف لتاقم فل شعاننادئاق 0 0 وبطلاو

 ْ ةالصلا 00 007 لك الوان ردا نانو امتع ذالو ا)تسايسلاو مد ات!!الارعخستلا متر اشسلةليقثلان ونلإب(ىنبتأيلوأ هنحيذالوأ) ةسايسلاو بيدأتلإبالا اريخسنلا متيرلرب 5 ارخساذاو عفانملا نم

 - رذعاهفهلةححم (نيبمناطلس) دامعالةيناثلاو كيك ًاتلىلوالا 5م نينونب ىنتأ ل فيفختللدامعلا نون فدذحو هنيذعالهلوق

 - نبأ نمهنال لك شموهودهدهلا لعف ثانلاو هيفلاقمالو هل عفاهنم نانثاءايشأ ةثالثدحأ ىلع هلحهنالاكشالاو هتببغىلعرهاظ

 1 00 نايتالا ناك نا ىنعي رومالادحأ ننوكيلهمالك ىنعم نأ هباوجو ناطلسب ىننأيل هنلاولاق ىتحناطلسب ىتأب هنا ىرد

 00 ةياردءاعدااذهىف سياوامهدح ناك كب منا اوحبذالو بي ذعن

 كسيرنب



 نعوةرذنموةيخاطىمستءاجرع (ةلغتلاف) ءالعتسالا فرح ىنافف :وف نم ناكم ناين أن ال ىلعب ىدع .ولغلاريثك ماشلايداووه يلم
 ىقتأمأا رك 5 اناهلسةلغ نعباشوه و هنعهللا ىض رةفينح .وبأهلآ سف متثشامع اول سلاقف سانلا هيلع فتلافةف وكلا لخدهناةداتق ا

 ةماجل لثمّآلغلا نا كلذو ةإغلاقلاقتلارك ذتناكولوةلتلاقهلوقب لاف تف رعاذا هلل يقف ىثن أت ناكمدعهللا ىضرةفينحو بأ لاقف مخاف

 كلسف نهلادب ري رخطصا نمراسفهب ىوهن حي رلاو هيدي نيب ىرجتف باودلل نيدايمدختاو ضرالاو
 هب نمآن ل ىب وطنامزلا م ىنوكيىن ةرجهراده ذه ناهلسلاقف لس .وهياعةللا لص لوسرلاةنيدم ىلع
 ىوأف تيبلا ىبهزواجاماف ناملس هزواف ديعتامانصأت يبلا لوح ىأر ةكم ل صو الو هعبنا نا ىب وطو

 اواصي لواوطبهيولو ىلعاو ىم كئايلوأ نم موقدعمو كايدنأ نم ىناذهىناكب أب رايلاق كيكبي|مهيلاهنلا
 كيفلزن او ادحساهوجر كولمأ ف وسىتاف كبنالهيلاهنلا ىحوأف كنود نم ىو دبعت مانصالاو ىدنع
 ىتودبعي تا نمارامم كيف لجو ىلا قايبن أب ح أ نامزلارتن ىفايبن كنم ثعب وادي دسجان رق
 هماجلاواهدلو ىلإ ةقانلا نينح كيلا نونحب واهركوىلارسنلا فيفز كيلا نوفزية ضي رف مهيلع ضرفأو

 فئاطلا نم داوربدسلا ىداوب سم ىتح ناياسىضم مناطيشلاو مانصالاو ناثوالا نم كرهطأواهضيب ىلا |[
 مويك !يملْعلا كلذو نجلا هنكسيداو وهليقو مأشلابهنا ليقو رابحالا ب هك لاقاذك للا داو ىلعىاف

 ءاجرعتناكل يق (ةلغتلاف) ريغملالغلا هنأ روهشملاو ناخبلاك ليقوبابذلا لائم ل كلذ نال يقد|] ١
 نلخدالقيلو (مسنك اسماواخدالغلااهيأاي) ىرج ليقوةيخاطاهمس|ليقونيحانجتاذتناكد || ٠

 القعاهيف هللا قلخ نأ دعبتسعسدل اذهو نييمدآلاباطخاوبطوفن نييمدآلاك الوقعمط ل_هجدنال
 لهألاق (نورعشيالمهوهدونجوناهلس) م<نرسكب الىأ(مكنمطحال) كلذ ىلعرداقهنافاقطنو

 اورعشي لوك ؤطواواخ دنلول كن أةبآلا ىنعمو لظالو ةينو ربج هيف سيل ىن ناواسنأ للا تماعريسفتلا
 ناجلس عماسم ىلا هيقلت ىتح حيرلا هتلجالا ئيشب دح أ ماكستبال ناكو لايمأ ةثالث نما.طوق نايس عمسف مب
 وهووهدونجو ناولس نممطحلاروصتي فيك تاقنافمهتويب واخ د ىتح هدونج سبح لعل اداو غلباماف

 منمطحيالة|4 تلاق كلذاف ىداولا عطقنم د_:علوزألا اودا ارآمهناكتلقرلانتمىلعطاسلاقوف أ ٠

 كحضرثك أل يق (اطوق نماكحاض مستف) مهمطح فاخجالهلمحت يرلاتمادام مهنالهدونجو نابلس أ ٠١
 اهنعمللا ىضر ةشئاع نع( ق) كحضلا» رخآ او مسبتلا هلو أن اك ليقوامستماك-اض ىنعمليقو امستءاسنالا[| |

 نع * مستي ناك امناهباوطهنم ىرأ ىتحاكحاض طقاعمجتسم لسوهيلعةللا لص ىنلا ترام 1

 ىدمرتلاهجوخأ |سوهيلعةنلا ىلصةللالوسر نمامسترثك ًاادحأتيًراملاقءزجنبثرحلانبهنبادبعأ] '
 هدونج ةجروهتجررووظ ىلعا طوق نملدامامهدح نائيش تلق ناهلس كحض ببس ناك ام تلف ناف ْ

 ادح تؤيرلاءهللاهانآ ابهرورسىناثلا نواعفياماورعشول مهنا ىنعي نور عشيال مهواطوف كالذو مهتقفشو
 ناهلسن ا مث كحضو بهن هبهل دهعالام عمس وأ ىأراذاناسنالا نا ل_ءقوةلغلاهتلاقامهعمس كاردا نم

 ىدلاو ىلعو ىلع تمعن أ ىتلا كتمعن ركشأن أ) نمطأ ىأ( ىنع :زوأبرلاق 'و) هيلعدب متنأام ىععهب ردج
 عم ىمسات ناو ,هتلج ىف ىنلخ دأى أ (نيملاصلا كدابعف كتمحرب ىنلخ دأوهاضرتاخاص لمعأ ناو
 نم مهدعب نمو بوقعي و قحساو ليعمساو ميهارب عمدي ربس ابعنب لاق مهن مز ىف فرسشحاو مهمامسأ

 اهنعث<واهبلط ىأ(ريطلادقفتو) لجوزعهلوق © نيملاصلا كدابع عمةنجلا ىنلخداليقو نييبنلا |||

 هللا ا شا و اا ونا >داسال ايون ياي 2-2-0-0: < اولخدالقلااهبأي) ىهووهو )8٠.8( ىتأةماجورك ذةماج مهلوقوحن ةمالعبامهنيب زيميف ىثنالاو رك ذلا ىلعاهعوقو ف

 ةلئاةاهلعجا !هنال نلخدا

 نوكي اك م هالوقم لغلاو
 ىرجأ لقعلا ىلوأ ىف

 مهءاظخ ىرجم نهباطخ

 ترسل( ممل
 ىهنوهو رسكلامطحلا و

 رهاظلا وه 0

 قومطحلا نعناهلسل ىهن

 نع نيل ىو ةييملا
 ىلع فوقولاو زوريلا

 ىأانههكني رالةقي رط
 ليقو عضوملاذهرضختال
 وهورمالا باو_-جوه
 نول هعفدي فيعض
 تارورض نمهنال ديك أنلا

 (هدونجوناهلس) رعشلا
 منمطحإل دارأ لبق
 وهاميءاجخ ناولس دونج
 (نورعشبالمهو) غلبأ
 ولىأ تناك نوماعيال
 كلذ تلاقاواعفي ملاورعش
 ةفصاورذعلاه جو ىلع
 لدعلاب هدونجو نابلس
 ةئالث نماطوق ناهلس عمسف

 نماكجباض مستف)لابمأ
 اهرذح نمابجتتماطوق

 اهتصصنواهحلاصملاهثادتهاو
 هلدعروهظلاحرذ وأ لمنلل

 ىنفكهتقيقحو ىنمهلأ (ىنعزوأ ب رلاقو) جاجزلاهلاقا ذك مسبتلاءايدنالا كحضرتك او كحض ىنعم مست نال ةدك م لاحاكحاضو
 نبدلاولا ىلع ماعنالا نال (ىدلاو ىلعو ) ملعلاو كلملاوة :وبنلا نم ( ىلع تمعن أ ىنلا كتتمعن ركشأنأ) كتمعنركش نءالاءايشالا نع
 دح ا ةنجلا لخ ديالذا ىلبعاصبال ك تجرب ةنجلا ىنلخدأو (كتجر,ىلخدأو) قىرمع ةيقب ىف(هاضرئاحاص ل+ع أن أو) دلولا ىلع ماعنا
 توصب تسحأاةلغل ان أى ور نيحلاصلا كدابع عموأ نيلسرملا كئايبنأةيمز ف ىأ (نيحلاصلا ءادابعف) ثيدحلاىفءاجاكهتجرالا

 رططلادقفتو)ةوعدلااءد م نهنك اسم ناخد تحن رعذيالثل تففوف عي رلانايلس يمافءاوهلا ف مهنأ لعتالو دونجلا .



 الم ,راودل اوق(نيبملالضفلاوطاذهنا) ئن لك نمتينوأو هل مو ئث لك ملعينالف لوقناك ىوأامةرثك هبدارملا (ئثلك نمانبتوأو)
 ناكو عاطملا حاولا نونانيتو أ انماعف نونلاوارفهلوق الور كش لوفلااذهلوق أ, ىأ رفالو مدآدلو ديسانأهلوقكر كسشلا ليد

 لاحل !ىلعهتعاط لهأ ماكفاءاظماكلم

 سنالاو نحلا نه هدونج

 ركسعم ناىور(ربطلاو
 ةئامىف خسر فةئام ناك

 نورشعو ة-بج خيسرف

 نورششعو ةسجو نحلل

 نورشعو هسجو سنالل

 نورشعو ة_سجو ربظلل

 تدب فلأ هل ناكو شحولل

 اهيف بش لا ىلءرب راوق نم
 ةئامعيسوةح وكم ةثاهلث

 نجلاهل تجسن دقوةيرس
 محل رباو بهذ نماطاس

 ناكو خسرف ىف اًخسرف
 وهو هطسو ىف هربنم عض وب

 ديقيك ب فو بعد قف
 ىسرك فلأ ةئامسهلوحو

 دءقبف ةضفو بهذ نم

 بهذلا ىسارك ىلعءايبنالا
 ةضفلا ىماركىلعءاماعلاو

 لوحو سانلا مطظوحو

 نيطابشلاو نحلاسانلا

 ىتح اهتحنجايريطلا هلظنو
 عفرتو سمشلا هيلع عقيل

 هبريستف طاسبلاابصلامي ر

 ناكهناىوريورهشةريسم
 هلمحت فصاعلا ب رلا ماي

 ىوافهريسنءاخرلا رماي و
 ريس ؤوهوهيلا ىلاعت هللا

 دقىنا ضرالاو ءامسا| نيب

 ملكتيال نأ ككلمىفتدز

 ف جيرلاهتفلأالا يشب دحأ
 ثارخلا ىلا ىشمو لزنف هنذأ ىف عيرلا هتقلاف ابظعاك-امدوادل ؟ققوأ دقل لاقف ثارحب رمهنا ديف كعمس

 " لعمطوأس بحي( نوعزوب مهف ) دواد لق وأ ىريخ ى اعت هئلااهلبقي  دحاوةحيبستل لاق متهيلعر دقتالام ىنمتتالثل كبلات ثج ىلالاقو

 | عير نالع لوقهنمو عنملاعزولاوةميظعلاد ةرثكلل كلذو نيعمتج اونوكيلىلاوتلا مهقحلب ىتحركسعلا فالس ف قو ى أمهر

 ىداواوغلباذاىتحاوراسىأ( لعل ىداو ىلعاوتأ ااذا ىتح) نآ رارقلا عزبامرثك اناطلسلا عزبام

 نايلسلا) عجو(رشحو) كلذ مزاول نمربكتلا سيلواهيلعناكىتلا (8+5)

 .ناسللكب روك ملا ناحبسلوقتةعدفضلاوه دمح وين رناعبسلوقي ى زابلاو سو دقلا ىف ر ناههبس
 نثرعلا ىلع نجرلا لوقيهنالاقالاولاةلوقيام نورد لاف نامباسد_دع جارد حاص لاق لو>حكم نعو

 نوردنأهباتاللاقفهبن ذل. ءوهسأركرحةرجش قوف لبلب ىلع ناهلسر م ىخبسلا دقرفلاقو ىوتسا

 نمةعاج ناى وروءافعلااين دلا ىلعف ةرمفصن تاك ًالوقيهنالافرعأ اهينوهللااولاق لبلبلا اذهلوقيام

 انربخ أ اولاقاتنعتالاهقفت اواسلاقانق دصوانمآان: :ريخ أن اءايشأةعيس نع كولئاسانا سابع نءالاولاق دوهبلا

 اذاموهلمئهص ىف سرفلاوهقيهنفراجلاوهقيقت ىعدفضلاو هقيعص ىف كيردلاواهريفص ىف ةرينقلا لوقتام

 اورك ذالوةي كيدلاودمحل اودمح ضغبم نعلا مهللالوقي هنافربنقلااما منلاق جاردلاو روزرزلا لوقي

 امأوراشعلا نعلا موللا لوقي هناف راجلاامأوراحبلا فدوبعملاهّللاناصبسل وقتي هناف عدفضلا امأو نيلفاغإب هللا

 ىلامهللالوقيهنافروزر ,زلاامأو حو ,رلاو ةك الما بر س ودق حوب_سناعجلا قتلا اذالوقي هناف س رفلا

 0 وبل !ةالوج اة ىوتيسا شرغلا لع نحر لا لوي عا دل امأو قازرايمويب م ءوب توق كلأسأ

 حاصأ ذا لاق مهنع هللا يضر بلاط ىف أن ىلع نب نيسماه دج نع هيب أ نع قداصلار فعج نع ىور مهمالسا
 زينقلاحاصاذاو سناسانلا نمدعبلا لاق باقعلا حاصاذ او توملاهرخآت ئشام شعمد1نبايلاق رسنلا

 ”ىراقلا داك نيملاعا دمع و نيملاعلاب رت د جلا لاق فاطحلا حاصاذاو دمت لاو دج ضغبم نعلا ىلا لاق
 ةرخآلاواين دلا مأ نم سابع نبالاق كولااوءاسنالا وأم ىأ ( خلك نماشت دأد) ىلاعتهلوق و

 ىلع ةرهاظلا ةدايزلا ىأ(نيبملا لضفلاوهلا ذه نا) نيطايشلاو نيلاو حاب رلاريخستو كالملاو ةوبنلاليقو

 نمايندلا عيج كلف ةنس نيعبر كلذ كالفاهم راغمو ضرالا قر اشم ىطعأ ناملسن ا ىوروانربغىطع ام

 هنمز فو ئث لك قطنموربطلا قطنما ذه عم ىطعأو عابسلاو باودلاوريطلاو نيطايشلاو سنالاو نما
 ظ ىف ةفلتخما نكامالا نم (ريظلاو سنالاو نبللا نمهد ونج ناولسا) عج ىأ( سشحو) ةبيجتلا عئانصلا تعنص

 وًأدرتءابقنلا نم ةعزوم دونج ىلع ناكل يق مهرخآىلعمطوأ دري ىتس نو بحيىأ (نوعزوب مهف) هلريسم
 نورشعو ةس خسرفةثام ناهلسر كسعم ناكى ظرقلا بعك نب لاقريسملا فاومدقتياالئل اهرختا ىلعاط

 ظ | 1 خابر لا هزيطلا نورشعو ةس#و شح ىللنو 00/0 نخب نورشعو ةسجو سناللاهنم
 ليقوادي ربنورشءوةسج كلذةلمؤ خسارف عب راهنالةوطخ فل ا نوعبرأوةينام دي ربلاف ةوطخ فلآ

 ىساركهلوحو دع قتيف هطسو فهيسركعضوب ن اكو خسرف فاخسرفرب رحو بهذ نماطاسب هل نحلا تحسن

 نيطايشلاو نحل اوهلوح سانلاوةضفلا ىماركىلعءاماعلاو بهذلا ىسارك ىلع ءايدنالا دعقيف ةضفلاو بهذلا

 ىلعرب هباوقؤتتسيبا أ ناكو سمش هيلع عقنال ىتحاهتحنجاايريطاهلظتو مل وح شوحولاو سانلا لوح
 || ريستفءاغ لا سمي م يع رلامأيف ةب رسةئامعبسوة رح ىنعيةح 2 ا دي

 ئشب قئالخلا نمدحأ ملكتيالهنا ككءلم ىف تدز دق ىلا ضرالاو ءامسلا نيبربسي وهو هيلاهنلا ىعو ًاوهب

 || ىورلغلا ىداو ىلعاوفرست ىأ (لغلا ىداو ىلعاوتأ اذا ىتح) لجوز عهلوق«هب كتربخأو عيرلا تءاجالا
 رينانتاهيف زي اخ وزعاظم دكا دق او همشحو همدخوءإهأ لج بكر اذا نابلس ن اك لاقرابحالا بعك نع

 .ءامسلا نيب وهو نوزابحلازبخ ونوخابطلا خبطيف لبالا نمةرشعردق لك مسن ماظعلارودقلاو ديدحلا

 ضرالاو



 اهيفركفتلاو رظالإباغايا مهتسب الملاهيلمأت ل ةقيقحلا فوهوا طراصبالا لعج ةنبي ةرهاظ ىأل اح (ةرسصبمإلام:از جم هىأ(انناي [مهتءاج
 ةنسحلا ةماكلانالءاروعوءانيعةلك مطوقهنموهريغ ىده-نأالضفءادتهالا ىلعر دقيال ىمعالانإلىدهتفرسدبن اهناك تلعجوأ

 دحاجلا نم لع نمالا ن وكيل دوج |ليف (اهماو دو ) نيبملاو ةرصبملا نيب لب وقدقودلمأت نار هاظ(نيبمرحساذهاولاق) ىوغن ةئيسلاودشرت .
 تاليوأتلا رش فرك ذاذك اتنعت ةفرعملا دعب نوكيدقوهب لهجلل ئشالراكنالا نوكيدقوراكنالاوهدوججانالحيحصب سل اذهو .

 (مهسفنأ) ناقيالا نم غلب أناقيتسالاو ةرمضماهدعب دقولاحا| (اهتنقيتساو) ىفواولاو ىنعبهقحب وهقح دج لاقي ناويدلا فرك ذو
 نمتاي ؟اهنا نقيةسا نم لظ نم شف ٍلظ ى واو دج ىفريم_ضلا نم لاح (اماظإ) مهرئامضو م-همولق ىفاهونقيتساو مهتنسلاب اهودقت ىأ
 ةميقارحالاوانهقارغالاوهو ( نيدسفملاةبقاع ناك ف يك رظناف) ىسوم هبءاجامب نايالا نعاعفرت (اواعو )اني ارحساهامس ملل | دنع

 القو) مكحلاونيدلارءدارملا» )5٠8( اريزغاينساملع وألعلانمةفئاط(اماعنابلسودوادلانيطعأ (انبتآ دقلو) ٠
 *ك لعانلضؤىذلاةشدجلار 3 دسسسح ---53د : ]

 6 ١ 3 ىنعملاوهللادنع نماهما اوماعىأ (مهسفن أ متنقيتساو) هللا دنع نماهئااورفي لو تايآلاا وركن أ ىأ (اع 0 ف . . || و دج و)رهاظ ىأ(نيبمرحس)ءارن ىذلا ىأ(ا ذهاولاف)اهنورصبي ةحضاو ةنيي ىآ( ةرصبماننالا مهنءاج |

 اهباونمؤي نا نءاربكتواكرشىأ (اواتعواماظ) مهرئامضو مهب ول ةب اهباونقيةساو مهتنسل اب اهماو دخت هنأ |
 (اماعزاماسود واد انبت [دقلو) ىلامتهل اوقف هرغلا ىتعي ( نيد سفملاةبقاع ناك فيكرظناف) ىسوم هبءاج

 انهو حلالا كرت ىف
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 ةلعنلا 000 0 دهرا ىطعأ ام ناولس ىطءاوانبأ ارشعةعسند وادا ناكومدالوأ راسو ود هلل هماعوهنوبن 78 ندا ىف ادب هبي( || عب (دداد نابلس زوو) كاعتدلو فو عضاونلا نست كعب اكاةو لكلام سلا ل قوتك الا لانك | ةترودك يلع دف وذك لالا ديفوامهع شمت ؤيوادع تيل نس مهيعالتف نبا | | 00 ا ريثكلابدارأ(نينمؤملاهدابع نمريثكىلع) سنالاو نجل اريخستو كالملاو باتكلاو ةوبنلابىأ (انلضف ىذلا
 ناشف ىلا دي رااقر و || بم دش اهوا دناكودتم ىضق ا ودواذ نماك لم ماعخأ نايل ناك لات نيطاتترا ل
 5000 امنوردنألاقف نابلس دنع ناشرو حاصلاقرابحالا بعك نعىورودهنم مهفلا لوصحلا ةطئمريطلا توما |

 7 0 3 لاقالاولاةلوقنام نو ردت ألا ةف ةةخاف تحاصو بار كلا وب اوتومللاو دل لومت.هنالاقالاولاتانهلوقي | |
 امهنا هيفو امهماع لثم حاص و نادت نبدناكلوقي هنا لاقالاولاقلوقيام نوردن لاقف س واط حاصواو ةلخ محلا تي) لوقتاهما

 ١ لوقيام نوردنأ, لاقفدرصحاصو مح ربال محربال نملوقي هنالاقالاولاقاذهلوقيام نور دن لاقف ده ده 0

 وى يي || اناةلقالاولاق لوم:ام نوردت لاقف ىوطيط تحاصو نيبن ذمايكب راورفغتسسالوقي هنالاقالاولاق ذه ظ ظ ,77
 ) مدقو لها فريشيلع | سس قلوتهنالاقالاولف لوتيامنوردتا لاف فاطس اطول ديدج لوتس

 || ما نيا حاصوهضرأوهئامس- لم ىلعالا ىف ر ناصبسلوفتاهن١لاقالاولاق لوقتام نوردت لاق ةماج تر دهوهودحت
 ٠ يو لوقنةأدحلاو راشعلا ىلعوع ديب ارغلاو لاق متادلا ىف رناصملوقيهنالاقالاولاةلوقيام نورد: لاقىرق

 سل لوقي عدةضلاو همهايندلا تناك نمل ولوقتاغببلاو مست كس نملوقنةاطقلاو ههجوالا كلاه ئنلك ا

 ناةإض افلا ةمعنلاه ذل مهمزاي هنااهيفوهلجأ نماوثعب اب ماوقلا مهمالةزنملاو ف رششلا ىف مط مهنانا دملالاءايدنالا ةثرو لسسو هيلعمنلا ىلص تلا
 نم هقفأ سانلا لك ه نعهنلا ىضررمجلوق نسحاامو مهلثم هيلع لضف دقفريثك ىلع ل ضف نان ماعلا دقتعي ناود ,ونوأام ىلع ةهلئااو محي

 هئروهناكفهيبأ لثمةوبنلا قوأاولاةرشعةعسناوناكوهينب راسن ودكلملاوةوبنلاهنم ثرو (دوادناهلس ثروو) هنعهللاىضررمع
 ىتلا ةزجتملارك ذب قيدصتلا ىلا سانلل ءاعدواهناكافارتعاو ىلاعت هللا ةمعنلاريهشت(ربطلا قطنمانماع سانلااهبأايلاقو) ثروتالةوبنلافالاو

 ضعب نماهضعب مهفياك اهنم مهفي مالسلا هيلع ناولس ناكو ديفملاريغو ديفملافلؤملاو درفملا نمهب توصيام لك قطنملاوريظلا قطنم لع ىه
 هللااورفغتسا لوقي ل اقف ده دهحاصو نادن نيدنا5 لوقيلاقف سواط حاصواوقلخ مل قلخا!ذتيللوقتهناربخافةتخافتحاصهنأىور ١

 هناريخاف ىرق حاصوهض رأوهئامسءلم ىلعالا ف رن احبس لوقت لاقف ةخحرتحاصوهود تاريخا وم دق لوقي لاقف فاطخ حاصو نيبث دما

 رسنفلاو نيلفاغايمثلا اورك ذا لوقي كيردلاو رست كس نملوقت ةاطقلاو نداالا كلاه ئوث لك لون ةأد خلا لاقو ىلعالا ىف رناحبسلوقي
 سؤدقلا ىف رناحبسلوقيعدفضلاو سنس انلا نمدعبلا ف لوقي باقعلاو توما كرخ ؟تئشام شءمدكن باي لوقي.



 زب رعلاوال ناي وان كامكس نا ىأب قام هيلع دام لا عجرب درب نانفص ميك ازي زعلاوريخو أ دتبم هناا نأشلاو ناشلل هنا ىف
 ىلع طعوهواوم سنأتف كنزجتم لعتل (كاصعىلأ أو) تازجمملا نمد ىلع ر هظي نأ هللا دارأ ل ديهّتوه و نيبمال ناتفص ميكحلا
 كروب نأ يدون ىنعملانال كروب

 قلأهلليقو رانلا ف نم
 رك ذامهيلعلدب وكام“

 قلأنأ اوصصقلاةروسىف

 ىسوماينأهلوق دعب كاصع
 رب ركن ىلع ةلاانأ ىلا

 اهكراماف) ريسفتلا فوس
 نسملاح كرحتن (زنهت
 (ناجاهنأك ) اهآرفعاطا

 ريمضلا نم لاح ةريغصه يح
 ىسوم (كو) زتهتف
 اهلعجواهنعربدأ (اربدم)

 بوثو نم افوخهرهظ ىلن
 مو(بقعيملو) هيلعةيحلا
 دقلام : عجرم اوأتفتلي

 لئاقب عجراذا نالف بقع
 ىدوتف ىو نادعب

 الىلا فختال ىموماي)
 1 ىأ(نولس ءرملا ىدل فاح

 نواسرملا ىدنعفاخمال

 فاخالوأ مهأيا ىناطخ

 ىريغنم نولسرملاىدل

 ننكل ىأ(لظ نمالا)
 ءاسنالان ال مهريغ نم لظ

 ملظ نم نكون وماظيال
 نيلسرملا نم لز نم مهنم
 روجباممهتنذامريغءا

 نم طرفاكءايبنالا ىلع
 دوادو سنوبو مدآ

 مث) مالسلا مهيلع نابلسو
 هتلزرفغاوهتب ونلبقأ(ميحرروفغىئاف)ةلز(ءوس دعب ةب ون عبت اىأ (انسخ لدي

 ىدانهثاىنعم ىلع هسفنهب ىنع ىلاعت هللاوهورانلا ف نمس دق ىنعي رانلاف نم كروب هلوق ىف سابع

 ىلعت ساوريعاس نم فرشأو ءانبس ن.ةئلاءاجة اروتلا ف بوتكمهنا ىو. أك اههج نمهعمسأو ىسوم
 ةثعب نارافلابج نمو حيسملاةثعب زبعاس نمو هنم ىسوم ةثعب ءانيس نم هثيحم ىن-عمو نارافلابج نم
 حصاكلجوزعهللا يخي ىدحا|ىهو اهنيعب رانلا تناكليقو ةكممسانا رافو مسو هيلعهثلا صدمت

 هئاحبس للا هزن مثهقلخ نم هرصب هيلا ىهتاامدهجو تاحبس تقرحالاهفشكولرانلا هبا ثيدلا ىف
 هتافصل ىس .ومىلا فرعت مث( نيملاعلاب رهنلا ناصبس .د) ىلاعتلاقف بيع وءوس لكن م هزنملاوهوهسفن ىلاءتو

 ديهئاذهوهتناان أ هنالاق ىدانملا نملاق ,ىءومناهانعم ليق (ميكسحلازب زعلاهنداانأ هنا ىسومإي) هنلالاقف

 اصعلاب ل ةكماهوالا نم دعبيام ىلع ىراقلا ىوقلاان أىنعملاو تازجمملا نمهدب ىلعهرهظينأهللادارأ|ل
 (ناجاهنأك ) كرت ىأ( زتهتاهآراملف)ة يح تراصفاهاقلافهري دقت: ( كاصع ق اأو ) هلوفوهو ةيح

 تتلو عجري ل ىأ (بقعيلو) فوم نمبرهىأ (اربدم ىفوإلاهبارطضارثكبىنل ةريخ هلا ةيخا ىهو
 وهىذلافوحلااما نوفاخال ءهتنمأ اذادب رب ( نولسرملا ىدل فامال ىف فختال ىسومايإ) ىلاءتهننالاق
 ءوس دعب انسح ل دب مث ملظنمالا) هللك اشخأانأ ملسوهيلعهئلا لص ىنلا لاق مهقراغيالف ناميالا طرسش

 هنمدارملانوكين أل متحيليقو ةريغدلاو لضفالا كرت نمءايبنالا نمر دصياموهليق ( ميحرروفغىناف

 ىناىموملوقلاماظهامسو ةفيطالا تاضإ رعتلا نموهو ىطبقلا ل تف نم ىسوم نمد جواب ضي رعتلا
 ىلاعت هللا لاق ع رج نب! لاقهلر فخذ ىلر فغاف ىسفن تماظ ىف بر لاق باتتف كلذ نم فاخ هن امثىبسفن تماظ
 هباصأن اف مهدحأ هبيصيبنذبالاءايبنالاهللا ف خيال ةبآلا ىنعمو سفنلا كالتفل كتفخأا:| ىسومل
 ريخلا أدتباملظ نمالاهلوق.':علسرلا نع :ريخلا ىهاتنواحتيح نوكيلي وأتلا !ذهىلعف بوتي ىتح هفاخأ
 ؟ هريدقت هلع مالكلاةلالدلهرك ذ نع ىنغتسا كورتمةبالافو ةفاك سانلا نملظ نمةلاح نع

 مويلعزويالهنال نيلسرملا نمءانثتسالاا ذه سبل ليقو محرروف + ىناف ءوسدعب ان_بح لدب مثلظ نمالا

 ءانثتسالااذهو نيملاظلا نممهللع فوحاامنانواسرملاىدل فاخيالهانعمو كورتملا نمءانئتساوهلب للا
 ىأميح .رروفغ قافءوس دءبان_سحلدب وباتناف فاي هنآف سانلارثاس نم ِلظ نم نكلهانعم عطقنملا

 ءوسدءبانسح لدي مثلظ نمالو نواسرملاى د فاخمالو هانعمالو ىنعانهالا ليقو هفوخ لي زأوهلرفغا
 كبيجى كدب لخدأو) ىلاعتلاقف ىرخأ ةئآءارأ ىاعت هللانامثميحرروفغىئاف هملظ نم بان ىنعي
 قربت ىهاذافاهجرخ و اهبيج هدب لخدافرارزاالو اطال فوصةعر دم هيلعتناكل يق (ءاضيب جرخت

 || تنأتاياعسنعمقب ؟ىأ (تايآعست ف) صرب ريغنم أ (ءوسريغنم) قربلاوأ سمشل اا عاعش لم
 لمقلاودارجلاو نافوطلاو قافلاوءاضيبلا ديلاواصعلاةرشءىدحاتايآلا نوكت| ذه ىلعف نهب لس يم
 تايآعسن نم ىأ نم ىنعمب ف ليقو مهعرا نم ىف ناصقنلاو مهيداوب فب دجلاو سمطلاو مدلاو عدافضلاو
 || املف)ةعاطلا نع نيجر اخ ىأ( ناقسافاموقاوناك مهناهموقو نوعرف ىلا ) عسنلا نم ءاضيبلا هيلا نوكتف

 ”ءاح

 . (كبيجف كدب ل-خدأو) هلرفغذىلر فغاف ىسفن تماظ ىنا بر ىطبقلا لت نيح ىسوملاقا ضي رعت هنأكو هتبينمأ ققح أف همخر از

 . مالك (تانآعست ف) نالاحءوسريسغ نموءاضيب ء صرب ( وسربغ نم سم-لارون بلغتةربن[ءابب ج رخن) اهج .رخ أو كصيق بيج
 . قاعتيىلا (هموقو نو ءرفىلا) تايآعستةلج ىف كدب لخدأو كاصعقلاووأ تايآ مسن ىف بهذا ىأ ف وذحمب قلعتي فو فن اة سسم

 5 املف) نب رفاكهنلا سمأ نع نيجراخ( نيقسافاموقاوناكمهنا)هموقو نوعرف ىلاالس يم ى'فوتذحمب



 باتك ع ملدي هنا ىلع .رملا وأد راشالا ىنعم نم كلت ىفاماهمف لماعلاف 5 :راشب وةيادهى أت ايا نملاحلا ىلعبصن لحن ف( ى مشب وىده)

 ةرسثيمو ةلالضلا نم ةبداهو تايآكلل: ىأ كلتلربخ دعب اربخ نوك,ن أ ىلعو أ تايآ نمل دٍلا ىلعو ىرمشب و ىده ىه ىلع عفرلا اوأهلةفصوأ
 نودؤي(ةوكزلانوتؤي و) اهناسواهضئارف ىلع نوميدب (ةواصلا نوم قي نيذلا)ةصاخ ( نينمؤأل) ىرعشب و قلخلا عيجل ىدهليقوةنجلاب

 نون مؤي نبذلاءالؤهو ليقدنأك فانئتساوهوهدنعةإصاا منن لمتحي ولوصوملاةلصةلج نم(نونقوبمهةرخآلابمهو) طاومأةاكز
 راصىتح مه وهىذلا ًأدتبملااهف و ,ركو ةيمسا ةإج د قع هناهيلعل دب ود رخآلابن رونق ةوملامهةاكرلاءاتي اوةالصلاةماقا نمت احلاصا!نوامعيو

 نبذلا نا) قاشملا لمح ىلع مهلمحبة بقاعلا ف وخنال اصلا لمعلا او ناعالا ننب نوعما+لاءالؤهالا ن اقبالا قح .رخآلاب نقب ونامواهانعم

 نوددرتي (نوهمعي .هف)انسحهآرف هام ءوسهل نب ز نفألاقاك انسح كلذاورىتحةوهشلا قا (مطاسع أ مطاني زةرخآلاب نونمؤيإل
 لاممالاءوس نم مهنمناك امب ردبموب رسالاو لتقلا (باذعااءوسمطنيذلاكئلوأ) قي رطلا نءلاضلا لاح نوكي اممهلالض ف
 ممكلذاورسفنمالاعيج ىلع )8٠١( ءاده-كلا نما اوناك-!اونمآول مهنالانارمسخ سانلا دشأ (نورسخالا مه :رخآلا فمهو)

 0 ا ل
 (نآرسفلا قاتل كناو) سهلا ىأ(ةئصلا نومي نيذلا) ةنهابمطىرشب وةلالضلا نم ىدهوه ىآ (نينمؤملل ىرعشب وىده) هماتاونوةاجج)انازتنخت )ا م ل يل ل

 ندا نم) هنِئلتو هانؤنل ن ذلاءالؤهنا ىنعي(نونقوب مهةرخآلاب مهو) سفن أ هبةبيط مويلعتبجواذا(ةوكزلا نونودو)اهطثاربشب |
 0 نمإ علمي || اج شلال (مهاعأ مطاني زةرخالابنونمؤيال نيذلان!) ةرخالب نونقوملامهتاحلاصلا نولمعي
 5-5 لعقار هيفاع علا قلخالو تاذللاو عفانملاهيفامب بلقلا ىف علا هللا احب ناوه نإ زنلا نا ليقوةن_حاهوأر
 ةبآلا هذهر امهريكسنت 8 0 د ١ ا 3 7 هدشاىأ(باذعااءوسمط نيذلا كئاوأ) نب ريحتماهف نوددرتي ىأ(نوومعي مهف) تافآلاوراذملا
 نأ ةيراح و اق رانلا ىلا !و راسو ْهلهاو مه فنأ و رمسخ مهنا ىأ (نو سنخألا ىهةرشالاف معو) رسالاو لتقلاوهو

 ناخد سنب قودي || لقا ملم احنا( مكناس اونا( ا
 ندير سيشل نالهنم معأ ملعلا وطقفةيماعلارومالاب معلا ىهةمك- لات لق لعلاو ةمكسحلا نيب قرفلاامتلقناذ كيلا

 هماعقئاقدوهتمكع فئاطل | <“ وم) لاقذادجي, ا دىأ(لاقذا) ف 0 رظنلا مولعلاو ١ ارظن نوكيدقواصاع ١ نوكيدق معلا

 هناكوك ةامبنوصتم(ذا) || ى(ر006 52 اسارل) ترصبا نأ (تنتااقا) رسم قابل نوما
 قلن ع وذ 23 يعول || تافحلا (سبق باهشب كين ادأ) قي رطل نءلض ناكدقو قي رطلا نع رخ ميت اس كناكماوثكما
 هم مل كلا (نواطصت مكلعا) رانهيفرطدحأ ىف ىذلادوعلا اوه سبقلا ليقواهنمةسوبقملارانلا سقلاو ,رانلاةاعش
 ناز الخلا هيلع سر ىلع كروب ىآ ( رانلا ف نم كر مب نأىد نيالا ا نمنوف لاا

 نموت زلال يوم |( دل ىو انا لطف نم لاول يوما ةجاركلا لفوز فز
 أ ا ا دعس وسماع ار ولا ناعم يحال مهرانلا ف نموارانهبسح. ىنوم نالراثلا ل نيدمنسريسننعمسم | رش دب د وال سوزتلرج دل لول

 زان ترسصبأ (تعن نب!لاقرانلا ىلا ةعجار ةكربلا َل_قواهنمبرقلاب ناكةنال ىسوماطوح نمو سي.دقتلاو حيبسنلاب ل جز مط
 ( ) نبا نعىورو ىسومو ةك-ئالاامهواطوح نمورانلا ف نم كروب ىنعملاورانلا تكروب هانعم سامع

 نع(ربخمب اهنممكين اس
 فقوكن ونتإب (باهشب كين وأ ) هلض دق ناك هنال قي رطلالاح ( ثاث - (نزاخ)-ه١)

 انه كيت اهلوق نيب مفادنالو سبقريغواسق نو ك,هنالةفاضالا ىلع سبق باه شب مهريغو ةفصو أل دب ةسوبقمران ( سبق ) ةئيضم ةاعش ىأ
 ةبيخلاهزي وجتعماذكنوكيواذكل عفأسلو قي هذاجر ىوقاذا ىجارلا نال نقيترخآلاو ج رنامحد_>أناعمصصقلاا ف مكينىلعلو
 ماعيج هيتجاحب رفظي ل نادنا ىلعءاجرلا ىنهنالوأب وةديعب ةفاسملا تناكوأ أطب أن اودب مومتأيهناوإ_هألة دعي وسنلا نيسب هئيجو

 فال_ةخاوةرخآلاوايندلاز ءاممو نيتيلكلا هيتجاح رانلا ىلعرفاظ هنارد. ماو رانلا سابتقااماو قي رطلا ةبادهام|امهنمةدحاو مدعي
 ن روف دست (نولطصت كلعلا) جونا ظةلربغب حاكتلا ازاوجو ىنعم اب ث يدا لقنزاوج ىلع ليلدةدحاوهصقلاو ناتروسلا نيناهىف ظافلالا

 نم ةففخع (كروب نأ) ىموم(ىدون )اهرصبأ ىلا رانلاىأ (اهءاجاملف ) داصلا لجأل لعتفاءان نملدهءاطلاو مكباص أ ىذلادربلا نمرانلإب
 هريغف اح ءاعدلاوءاعد كروب هلوق نالىرمخمزلاهعنم ناو ضوءريغ نمكالذزاجو ناار يمضريمضااو كروب هنأب ىدون هرب د ق:وةليقثلا

 كروب ىأ (اطوح نمورانلا ف نم )ريم او ةكربلا هيف لعجوأس دق ىأ كروبهلل يق ىألوقلا ىنعمءادنلا ىف نالةرسفموأةريثك م اكحأ ف

 هيلع تازجتملاراهظاوهلهؤابنتساو ىسومهنلا ميلك وهواههف ىنبدرمأ ثو د ىسومىأاهناكملوح نءو ةكسئالملا مهو رانلا ناكم ىف نم



 ةمكسلاوهيلعءانثلاو ىاعتةنلا ديحون ىف ولاا رعشاولااذاورعشلا نم مهلعبلغأ نرفلا ة النو ةهاركذ ناك (اريثكم هللا ورك و)
 ددعلاب سيلريثكلارك ذلادم زي وب لاقو بن ذهيف سبلا-:كللذوحن ةمالا ءاحلصو ةباحصلاو هللا لوسر 'حدمو بدالاو دهزلاو ةظعوللاو
 نيماسملاو مسوهياعهللا ىلصةنن!لوسراجحه نمءاحهاودر ىأ اوجه (اوماظام دعب نم) اوجهو (اورصتتاو) روضحابهنكلةلفغلاو

 هللالوسرنا كلام نب بعكن عوهاجهو لسوهيلعهنلا ىلصةننالوسر 6 بذك ن مءاجملاب قلخلا قحأو
 ءاقو كم دم ض ءرعل © ىضرعو ىدلاوو ىبأناذ ع ءافولاهتميسش هللالوسر هللاق ل سوهيلع هللا ىلص

 تادعصمةنعالا نيرابي ه ءادكفرط نم عقئلاريثت « اهورنم نا ىتنب تاك: ىسفن ىذلاوف موجها

 ءاسنلا رجملاب نهمطلت ©« تارطمتماندايج لظن © ءامظلا لسالا اهفاتك ىلع نممولع دشاوط مدين
 مويبارضلاوربصافالاو « ءاطغلا فشكناو تفل ناكوه انرم_ةعاانع تضرعأ ن اف 0 2 ناكو لبنلا
 ءافخهب سبا قحلالوقي « ادبعتلسرأدق هنلالاقو « ءاشي نم هيف هتلازعي سدقلا حورولق
 دعم نم موب لك قانل © ءاقألا اهتضرعراصنالامه « !دنج تريسدق هللالاقو عطقيأمب ةروسلا موه
 ءاوسدرصني و هحدمب و © متمتللا لوسروجهينغ « ءاجهوأ لاتقوأبابس ا 2 /
 ءافكهلسيلسدقلاحورو ه انيف هللا لوسر ل ربجو 1 (رعبس) هلوق

 رعشلا نمنالاق مسوهيلعهتلا ىلص هلالوسر نأب مك نبى بأن ع (خ) ه6 رعشلا حدم فلصفإ 0
 لاقف مالكب ملكتي مف لسوميلعةتلا ىلص ىنلا ىلا ىبارعاءاجلاق امهنعهنأ ىضر سابع نبا نعةمكمل || جوا
 تفدرلاةهيأن عدي رسشلانب ورم نع(م) دوادوب أ ءجون اكحرعشلا نمناوارحسنايبلا نم نا |( دوب ني باغنمىأ) اوفو
 هند شناف هيحلاق من تلق ئتتلصلا ىفأ نب ةيمأر عش نم كعم لهلاقف اموب لسو هيلعةنلا ىلص ىبنلاءارو 7 1 58
 نب رباج نع#عهرع_ثف لسداكدقلةباور ىفداز تيب ةئامهن دشن اىتح هيهلاقاتنب هندشنأمث هيهلاقفاتب 0 : 0

 نورك اذتي ورعشلا نو شانتي هباحصأ ناك فةىمةلام نمرثك أل سوهيلعهتلا لصىنلاتسلاجلاقةرمس || ٠ 0 7 ةنايب
 تلاقو حي نسح ثي دحلاقو ىذمرتلاهجرخأ مهعم مساس روتك اسوهو ةيلهاجلا ىعأ نم ءايشأ 8 طرملا دي

 لوقي ركب وبأن اكىعشلالاقو حيبقلاهنم عدو نسحلا هنمذفن حيبقهنمو نسح هنف مالك رعشلا ةشئاع 6 : 1 3

 هدشنتسي ورعشلا دشني ناك هنأ س ابعنب| نعىوروامهنمرعشأ ىلع ناكورعشلا لوقي ربع ناكورعشلا ا
 لاقفاملاق ىلاةديصقلاه دشنتسافىوزخلاةعبب رن/ رمعاعدهنأىوريف دجسلا ف 0 0 0
 رجهفحئار مأدغ ةادغ ©« ركبف داغتنأ ىمعن ل ؟نمأ ) ؟ايل 3 0

 اهظفح ناكواهعيج ةديصقلاداعأ سابع نب|نا مئاتدب نيعست نمبي رق ىهو اهرخآ ىلا ةديصقلاهدشناف 7

 دعب نمادرصتتاو) هاك ذ نعرعنلامهاغشيلىأ (اهنك لل ادرك ذو) ىلاهتاوق فة دحاوقرج || ب 0 ل نسا
 لعيسو) ىلاعتلاقف نيكرشللءارعش دعوأ م ءاجطأباؤ دب مهنال نيكرمشملا نماورصتت !ىأ (اوِظام || دست. 4
 باقتمىأ) ءاجطلا نمرهطاارهاطااوهو لسو هيلعةنلا ص هنلالوسر اوجهواوكرسأى أ (او ءلظ نبذلا 0 00

 هدارعلعأةلاوريسصملا سئب ومنهج ىلا سابعن لاق توملا دعب هيلا نوعجرب عج م ىأ ىأ (نوبلقني | ع تا
 ظ و ش هباتكرارسأو 0
 ظ عبسو هن املثو فل اوتاياتسو نوالثوناتثام ؟ ىهولغلاةروسريسفنإلم : اش كلن 0 رص

 ظ رلا نجرلا هللامس و : 1087 نونو تو تانعبسو فال ةعبراوقملك ةرشع باتكملا 9 :روسلا تايآىلا
 ا ا ل ل ا ا ا ا نيف وهف اكوعام لمي ظ 0 انا ا رينو ويعم 00
 ]3 + ىدح ىدحافطعكن ارقلا ىلع هفطع | ذه ىلعو كحلااو مولعلا نمهيف عدوأ ام نيبب هنا هنايآو نآرقلاو أهبأيآ هيف نير ظانلل
 فرعورخا فهفرعوانهباتكلار كنامتاليقوهلمفنأن وكيل ب اتكلاركنوداوجلاو ىخسلا لعفاذهوحن ىرخالا ىلع نيتفلا

 فصولاوهفريكنتلا ظفلب ءاج ثيحو معلاوهففي رعتلا
 ها ىنسنلاو بيطخلاو فاشكلا فال فلاخعوهوانن ديأب ىتلالوصالاباذك ا نانئام ىهوهلوق 3



 "نإ
 مهموق ةاوغ هيلا عمتجاورعشلااولاةودمتلوقيام لئملوفن نحناولاقو لطابلاو بذكلاباوماكنقققثلا
 هلوق كلذف مطوق مهتعنوورب اونأكو هباصأو إسو هيلعُللا لدا د# نوجه نيح مهراعش أن وعمسي

 ءاهفسلا مهليقو نيطايشلا مهنوواغلا ليقو نيماسسللاءاجه نوري نبذلا ةاورلا مهف نوواغلا موعبني
 لكعمو لس 0 اوسر دهعىلعامجاهتراصنالا نمامهدحأ نيلجر نا ةياور فو نولاضلا
 (نوميس) مالكلاةبدو أ نم (داو لكف مهنأ ارنلأ) ةيآلا ده تلزيفءاهتسالا هو مفرخ ريدا

 وغل لكف سابع نب!لاقوهل دصقمالههجو ىلع هاذا متاطاو نيدئاح قا قب رط نعو نب رئاح ىناعي

 قا نوبلطيالهنومذن مثْئشلا نوحدعي مهنا ليقولطابلاب نوجسبي و لطابلا,ن وحدي ليقو نوضوخي
 مهنا ىأ (نولعفيالام نولوقيمهماو)ىفاوقلاو ىناعملا ف صوغلاو مالكلا نونفل ل _ثىداولافق دصلاو
 لخبلانومذي وهنواعفيال مهوهيلعنوث<و مركلاودوجلا نوحدعمهن|ليقو مهرعش ىف نوبذكي
 مسوهيلعةللا ىلصةللالوسرناةري رهىبأ نع(ق) مهنمردهئشىدابسانلا نوح يوهيلعزورصي و
 اوناكنبذلا نيماسملاءارعش ىنثتسا مئارعش عيلتمب نأ نمهل ريخدب ربىتحاحف مدحأ فوج عيا ناللاق
 تراثنا ناسح مهنم هباخصأو لسوهيلعةللا لص دمت نءنوخاش و نوحبمو رافكلارعشن وبنتي

 كلام نب بهكن اىور(تاخلا.لا | وامتواونمآ نبذلالا) كاست لاقف كلامه, بعكوةحا اورنبةللادبعو

 نمّؤملاناإسو هيلعفنلا ىلصةهللال وسر لاف ل: امرعشلا ف لزتأ هللا نا مس .وهيلعةللا ىلصىنلللاق

 هللا ىضر كلامنب سنأ انع # لبنلامعضن هب مهنومرتامن 1 هديب ىسفن ىذلاو هناسلوهفيشب هاجم

 لوقيوهوهبدب نإب ىشعةحاورن:اوءاضقلا5 ةرمس ىف ةكم لخد سو هيلعهنلا ىبص ىننلا نأ هنع :

 هليزغت ىلع مب رضن مويلا « هليبس نعرافكلا ىنباواخ
 هليلخ نع ليلخلا لهذب و * هليقم نع ماطالي زابرض

 قصدت لوسرلا ةفرعشلا لوقت رع ىو لسوعياعةنلاىلص ةنلالوسر ىدينيبةحاورنب ب رمجلاقف 1

 ىذمرتلال اقوى اسنلاو ىذ هرتلاهجرخأ لبنلا مضن نممويف عرسأ ىهلفرم امنع لش سويا خلل

 هندي ناب كلام نب بمكوءاضقلا ةرمعىفةكملخد ملسوهيلعهللا لص ىنلا نا ثيدحلا ادهريغ ىف ىوردقو

 تاق كلذ دعب ءاضقلاةرمع تناكو ةنؤم مول تق ةحاور نبهللا دبعن ال ثي دما لهأ ضعب دنعحصأ اذهو
 نآءاربلا نع (ق) لعأتللا ونام ةنسةنؤم موب رياض تكامل رع نال لوالاوهحيحصلا

 ةشئاعزع (خ) كعمل ربج ناف نيكرمشملا جهان اسل ةظي رق مون لاق سو هيلع ةثلا ىصةتنا لوس ل

 هللالوسر نعرخافي ,اعاف هيلعموقن, دجسملا ف اربنمناسحلعضي لسو هيلعهللا ىبصةلنالوسر ناكتلاق

 تفاناب ادق ع وربناسح دب ؤيهللانا لس و هيلعةللا بص هللا ل اوسرلوقبب وجحفاشي و لس وهيلعةللا ىلص

 مهيلغيش انافاشي رئاوحم الاقرب سر ةباعمتلا نط ١) هللالوسر نعرخافوأ

 لسسرأمث كلام نب بعك ىلا ل سرأف ضريإف مهاحهف مهحهالاقف ة-اور نبا ىلا لسرافلبنلا قشر ن؛
 علدامن هينذي براّصلا دسألا اذه ىلا اواس رتنأ مل نادقلاق ناس> هيلعلخداساف تباث نب ناس>ح ىلا

 لصتال ملسوهيلعللا ىلص ىنلالاقف مدالا ى رف ىناسلب مهني رفأل قاب كثعب ىذلاو لاقف هكر حن لف هناسا

 لوسرايلاقف عع رم ناس>.هاناف ىبسن كلل صخلا» ىتحابسن مهبف ىلناواهماسنأب شب رق لعأر كب بأ !ناف

 تعمسف ة هئاعّتلاق نيكل | نمت ةرعشاا لنك مهنم كنلسالايبن قحلاب كعب ىذلاو كبسن ىلصخل دقَللا

 تلاقهلوسروهللا نع تذانام كدي ؤيدازبال سس دقلا حور نا ناسا لوقب لسوهيلعةنلا لصةظلالوسر

 ناسح لاف ىنتشاو نشف ناسح مها>هلومت» سرديلعتلا مس |لوسر

 ايقت اربادمم توجه م ءازجلا كاذؤهللادنعو «٠ هنعتبجأف ادت وجه

 نم(دا اولكفف مهنأ ارتلأ)

 ربخ (نوميهب) مالكلا
 نسنفلك ىف ىأنأ

 ىوأنوث دحتي بذكلا

 نوضوخ لطابووغل لك
 ىلع بهاذلا متاطاو
 وهوه دصقمال ههجو

 بعش لكى مهباهذا ليثمت

 ىتح مهفاستعاو لوقلا نم
 ىلع ساذلا نيجأ اولضفي
 متاح ىلع مسهلخأو ةرتنع

 ناماسنأ قدزرفلا نع

 هلوق معمس الملا دبع نإ

 « تاعرصم ىناحب نتبف
 ماتخلا قالغأضفأتب و

 دحلا كيلع بجو لاقف
 دحلا ىنعنلا ًارددق لاقف

 الام نولوقيمهناو) هلوقب

 مهفصو ثيح (نولعفي
 دعولا ف فلخاو بذكلاب
 ءارعسشلا .ىنتتسا مث ©

 هلوقب ناحلاصلا نينمؤألا

 اوا_عواونما نيذلاالا)

 نبهنلادبعك (تاحلاهلا

 تراث نبناسدحو ةحاور

 نب عكو ريهز نببعكو
 مسهنع هللا ىضر كلام



 ا.عأ نمو مهنءأربتف كوعبتي لو كوصعناومط كحانج ضفخاف كوعاطأو كوعبنا اف كءوقرذت نعي ( نولمعتا-#“ىرب ىفالقف
 نمو مبنم كيصعي نمر كفك ةتجر ميبلع كرضني وهبزعب كءادعأر هقب ىذلا ىلع محرلازب زعلا ىلع لكوتوهريغوتئلاب كرمشلا نم
 ىدهسفن نعهعفد لواحيمل سمأهمه داذا نم لكوتملا اولاقو هرضو هعفن ىلع ر دقي وه ىمأ كلل نم ىلاه يم أل جرلا ضي وفن لكوتتلاو مهربغ

 لقف ىلع طع ىاشو ىف دم لكوتف نب رادلا فيلا كتجاح نافهنوداعةيلكل اب لبقتن أ لكوتلاهنع هللا ىضردينجلالاو هللة يسعموه

 وهامهلوسر ىلع اهحرهنوك عبنا نيلصملا ف( نيدجاسلا ف) كبلقت ىري وىأ(كبلقتو) ادجهتم(موقن نيح كارب ىذلا)عدئالفوأ
 نم مويلع علطياهبا_ح أ نم نيدجبهتملالاوح أح فصت ىف هبلقتو دجتال همايق ن«ليللا فوج ىفهلعفي ناك امرك ذوهوةجرلا بابسأ نم
 ليجالاف هبلهوةعاج سانا مالتصلام هوقن ناح كارب هانعم ليقو مهن .رخسآل نوامعي وهللا نودنعي فيك مهن| لعيلو نورعشيال ث يح

 /, ارضحال لاقف نارقلا ىفةعا.جلابةالصلا د له ةفينحإب|لأسهنا لئاقم نعو مهمأ اذ هدوعقوهدوجسوهعوكرو همايقب مونيب هيف هفرصت

 ةقشمالذاهلهتب ؤرب ربخأ ثيح تادابعلا قاشمتاناعمه4ياعنوههلمعتو هب ونام( ميلعلا) 4 اوةنال( عيمسااوهدهنا)ةبآلاهذهدلالتف

 نب رشم الوقلاباوج لزنو ©« ىلجأ نم نوامحتملا لمح: ام ىنيعب هلوقكوهو (7ةر#) ءالومىأرعلمعيهنأ معي نم ىلع

 1 10111 8 0 ع 3 , ا 7 ١ ولن نيطامشلان ا

 لكوتلا(م.>رلازب زعلا ىلع لكوتو ) ةفلاخلاورفكسلا ءومىأ(نولمعتام”ىرب ىنالقفإ هب ره مأت ايف ىأ عساف 10 ١
 امني اكاريليقو كنتالصيل (موقت نيح كارب ىذلا) هتجرب مهياع كرصخي ىذلا ميحرلا هنزعب كءادعار هقب | وكرم ا 1 للا ىلإ ا ا ا ياا . || لهىيا(متناله)لسو ىذلازب زعلا ىلاعتةتلاوهوهرضوهعفن ىلع ردقي وهرمأ كلب نمىلا هرمأل جرلاضي وفن نع ةرابع | .. ,«٠١

 ىكنالصف كبلق:ىربو سابعنب!لاق(نيدجاسلا ف كبلقتو) كئاعدل وقت نيحكارب ل يقوتنك || م07 227

 ا ادق نمرصببي اكهفلخ نمرمدبب لسو هيلع هللا ىلص ناكمناف نيلصملا ىف كرصب بلقتت ىرب هانعملبقو | لك ىلعلزنت) كاقفاينم
 ىلا <عوكر الو ؟عوشخ ىلع نام ةطلاوف اذههىنلبق نورن لهلاق لسوهيلعهنلا لص ىنلانا ةرب ره ىلأ 0 ( من 4 0 اه 5 0 : 5 : م هم || ف - 5 ف .ع

 ىكفرصن ليقو نينمؤملا كباخ ىف كئيجمو كب اهذو كفر صن ىربهانعم ليقو ىرهظءارو ن.. م ارال 2 مهو اع
 ىتحىن ىلا ىن نمءايدنالابالصا ىف كبلقتودارأس ابعنبلاقو كلبق نمءايبنالا تناك اك كلاوحأ || وحيطسك ةئبنتملاو
 له) دجتاب( لق) كامعو كتينب ىأ (ميلعلا) كناعدو كاوقل ىأ ( عيمسااوههنا) ةمالاهدهى كجرخا 8 1 الع 6
 لزغت نمىلعنيبم'ناطيشهيلعلزني مطوقل باوجاذه (نيطايشلالزغت نم ىلع) مريخ اىأ (كشننا | 0: 0 1
 اوناكنيطايشلا نا كلذو ةنهكلا .ه ورجاف ىأ ( مي'أ) باذ.ك ىأ ( كافا لكى لعل زغن) ىاعت لامتف نيطايشلا وقلي) 00 -

 0 7 ورم .٠ 2 ع انوع ه0 د َن - - را 8

 نةنوعمسيام ىا(عمسلانوقلي) ىلاعنهلوقوهو سنالا نم مجءايلو/ىلا كلذ نوفل عملا نوقرتسي | وناك نيطايشلا مه (عمسلا

 لق(نووافلا مهعبتيءارعشلاو)اريثك يذكدبنوطلختمهمال(نوبذاك,هرثك أو) ةنهكلاى لاهنوقليفةكنالملا أ بك نا
 ىع4 !ىرعبزلا نبةثلا دبع مهن لسو هيلعهتلا ىلص ىلا نوجوماوناك ن يذلا ر افكلاءارعش دار أر يسفتلا لهأ ازعالا للان هي
 ْ هلا ىلأن ةيمأو ىحجلاهللادبعنبرمع :وب أو فانم دبع نب عفاسمو ىيوزخلا بهو ىفأ نب ةريبهو ١ م نإ 5

 قتلا عمسلا نيقلملزنت ىألاح نوفلي و مهتايلوأىلاهب نوحوبمْبويغلا نمهياعاوعاطاا هب نوملكستأم
 يك نولعفي,ليقف نيك افالا ىلع لزخ:لليق هناكلحهلنوكي الف فانثتساو أءازملا حى نوكيف عما ىنعم ىفهنال كاف لكل ةفصوأ

 اكنالملا نم عومسملا ىآعمسلا مهئايلوأ ىلا نوقلي لل قواوعمسيملام مهنوعمسي مهنالمسهبلاهب نوحوبامف (نوبذاك مهرثك أو تيكو
 زوبذاك نيك افالارثك أو سانلا ىلا نيطايشلا نم عومسملانوقلي وأ مهبا|مهيحو نوقلي ونيطايشلاىلاعمسلانوقلي نوك افالاو ليق

 لق نيك افالا ءالؤه ناداراف كفالإبالا نوقطنيال مهنا ىلع تاذ ل دبالو كفالارثكي ىذلا كافالاومهيلا اوحوب لام نيطايشلا ىلع نورتغي

 نيطايشلاهب تلزننامو نيماعلا برليزغتلهناو نيب قرفامناو مهلكو نسح ا نعو هيلعرتغم مهرثك أو ىجلا نع كتب امف مهنم قدصي نم
 ةيانعلا ةدش ىلع كلذ لدت سم دعب ةىم نهيلا عجر مث نهنم تسيل تايأب نهنني قرفااذاهنال تاوخأ نهو نيطايشلا لزنت نم ىلع تبن أ له
 مكلوقي ورعشلالوقي ناك نميف لزنو « هيلا عوجرلا نع كفنتالو هرك ذديعتف ئشب ماتها كردص فواثيدح تندحاذا أك نهب
 عبتيالىأ (نوواغلا مهعبتي) هربخا دمبم (ءارعشلاو) مهراعشأ نوعمتسمهموق ن«ةاوغمهعبناو لسو هيلعهتلا ىلص د# لوقبأك لوقن

 فاى أن وواغلاالامهنم كلذ نست سالو حدملا نحت ال نمح دمو باسنالا ف حدقلاو ضارعالا ىنب زمتو مهبذكو مهلطاب ىلد

 . مفانمهعبتي نوواغلا مهف هوعباتو موق كلذ بسح أو نوكي الاسم رعاشاجهوأحدم اذا جاجزلا لاق نوكرمملاوأ نيطايشلاوأ نودارلاوأ



 اذ
 نبالاق كلذ نم موصعم هنال هريغ هبدارملاو سو هيلع هللا ىبص ىنال ب اطخلا ( نيب ذعملا نمنوكتفرخآا هلا

 رذنأو) ىلاعتهلوق يف كتب ذعل ىريغاط ات نختاولو ىلع قاما م رك أتنألوةيهريغدب رذح سابع

 ةءالاهذهتل ازنامللاق هنعهللا ىذ ربلاط ىنأ نب ىلع نعهدنس قحسان دج ىور( نيب رقالا كتريشع

 اعرذ كلذب تقضف نيب رقالا تري_ثعر دن أن أ ىف سم أ هللا نا ىلعايلاق | سو هيلع هناا ىلص هلا لوسر ىلع
 لعفتال نا دمتاب لاقف لب ربج ىفءاج ىتحاهيلع ثمصفهرك ألم مونم ىرأرمالا اذه مهيدابأ ىتمىلا تفرعو
 ىنب ىلع جا مث م نبل نماسعانل "الفاو ةاشل جر هيلعانل ل عجاواماعطانل عنصاف كب ركبذعي رمؤنام

 نودي زبالجر نيعب راوحنذئموبناكوهلمهتوعد مهب ىنرمأ أم تاعققدب ترمأاممهغلبأ !ىتح نلطملاد دع

 تعنص ىذلا ماعطلابىناعدا اوعمتج ااماف يطوي او سايعلا اوةزجو ب لاطوب اهمامع أ مهبفدن وصقشب وأ الج ر

 مثةفحصلا جاون ىف اهاقلأمهنانسإباهقشف محللا نمةب ذج ملسو هيلعهنلا ىلص هللا لوسر لوانتف هب تئْخ

 تمدقام لثم لك أيلد>اولا لجرلا ناك ناهنلا ياو ةجاح نم يشب مهم ىتح موقتلا لك افهندا مساباو ذخ لاق
 برشيل د>اولا لجرلا ناكناةنلامياواعيج اوور ىتحا وب رشف سعلا كلل ذب مهتئخ موقلا سا لاق مئمهعيجل

 موقلاقرفتف مكبحاص م رح سلاف بطوب هر دب مهملكي نأ | سوءيلعةللا لص ننال وسر دار امافولثم

 لوقلا نمتعمسامىلا ىنقبسدقلجرلا !ذهناف ىلعإيدغلا لامقف )سو هيلع هللا ىلص هناا ل اوسر مهملكي ملو

 ماعطلاب ىناعد مث مهتعج مثتلعفف مهعجامثتعنصام لدم ماعطلا نما ذل د دعاف مهملك أن أل بق موقلا قر غتف

 باطملادبعىنبالاقف لسو هيلعهللا ىلصةنلال اوسرماكتم اون رشواواك اف سمالاب لعفاكلعففوهتب رقف

 | ذهىرمأ| ىلع فرز زوب كبف هيلاٌموعدأ ن الجوز ءنلا فم دقوت :رخآلاوايندلا ىريخب م_تئجدق فا
 وك ًهتلالوسرايانأ تلقفانس مهثدحأ نأواءيجاهنعم فلا مجئاف كيف ىتفيلخو ىص وة أن وك و

 نوكحضي موقلا ماقفاوعيطأوهلاوعمساف كيف ىتفيلخو ىصوو أ اذهلاقم'ىتبقربذخاف هي هيلع كرب زو

 رذن اوتلزئامل امهنعفلا ىضر سابع نب| نع( ى) هعيطتو ىلعل عمستن أ | ك ىمأ ادق للاطىنال نولوقي و

 نمنوطبل ىدع ىناي رهف ىنايىدانيب ل عشا فصلا ىلع |سوهيلعهنلا بص ىنلا دعصنيب رقالا كتريشع
 لاقف شي رقوبطوب أ ءاؤوهامرظنيلالوسر ل سرب جرن أ عطتسيىذلا لهفاوعمدجا ىتح شي رق
 لاق ذك كيلعانب رجاماولاققدصم متنك أ كيلعريغت نأدب رتىداولاباليخ نأ تربخ اولكتأ ارأ

 بنو بط ىبأ ادب تبت تازنفانتعجا ذطأ مويلارثاس كلابت بطوب أ لاق ديدش ب اذع ىدي نيب كلر ين ىناف
 نيب رقالا كنريشثعرذنأوتلزناملىراخبللةياور فو بتدقةياورفو بسك اموهلام+:عىنغأام
 اذه نماولاقف هاحابصايفةهفافصلا دعص ىتح لس وهيلعةللا ىبصهللا لوسر جرخ نيصاخما مهنم كطهرو

 رذن "أو ىلاعت لا لزن أ نيح ل سوهيل -هئلا ىلصةنلا لوسر ماقلاق ةريرهىفأن ع(ق)» هوحنرك ذوهيلااوعمتجاد

 هديبعىناب ًايشمتلا نم مسقتأ | اورتشااهوحن ةلكوأ شي رقرشعمايلاق نيب رقالا كنريشع

 هللا لوس ةمج ةيغصاي وأشمل نم كنع ىنغأال بلطملادبعنب سابعايأ يش هللا نم كنع ىنغأال بلطملا
 نع(م)ًايشهنلا نم كنع ىنغأالىلام نم تشام ىنيل هللا لوسر تنب ةمطافاب وأيش هللا نم كنع ىنغأال
 لسوهيلعةللا ىنصةللا لوس .ر قلطنا نيب رقالاكتريشعر داو تاز ام لالا ور مع نب ربهزو قراخ تنب ةصيبق

 ىأرلولثك ملئ شيا ليني ويل افا نسديع امجد مارت خلوا ةيسولا
 الوأهسفنت ًادياذاناسنالاناةبآلا ىن 0 هوقبس نأى فن هلهأدب ريقلطنافودعلا

 (ضفخأو) عجنأ همالكو عفن ًاهلوق ناكو ةتبلا نعطهيلعدحال نكم ملايناث هلهأ نم برقالاف برقالابو

 نملهانغم تلق نينمؤملا نمهل اوق ف ضيعبتلا ىنعمام تلق ناف(نينم .ْوملا نم كعبتا نمل كحانج) نلأىأ

 | (كوصع ناف) نوقفانملا مهو مهتنسلأب نينمؤمللا نود مهتنسلأ او مه وأ قب نيق دصملا نينمؤملا نم كعبتا إ

 ممن ىنغأ اال

 هربغل ىهنلادروم (نييذعملا

 كي رحتلاوضيرعتلا ىلع
 صالخالا ةدايز لعب

 ذا ةمهتلا ئنل مهصخ
 تا تاي

 فاس نادت

 دعص تازئالو هبرقنود

 دبع ىنبايلاقو برقالاف
 ىنبإب م باطلا

 ع ضفخاو)
 عضاونو كبناج نلأو
 نأدارأاذاراطلانادإدأو

 ضونبن أد ارأاذاوهضفخو
 لعش هح انج عفر ناربطلل
 طاطختالا دنعهحانح ضفخ

 نيلو عضاوتلا قدام

 نم كعبنا نل) ٍفاجلا
 كنريشع نم (نينمؤملا



 لهأ ءاساع قافتا كلذ ىلا مضنا او زجهمهناو هتحاصفاوف رعوهومهفف نابمىف رع لجر ىلع نآر قلا ان اننأاتا ىعلاو( نينمؤمهبا اوناك أم

 فاو عزاكر يطاسأب تسيلو هللا دنع نماهنا كلذب حصوهصصقو هين اعم تنمضت دقو مهبتك ىف هتفصوهلازإبةراشبلا نا ىلع إبق باتكملا
 ةيب رعلا نسحبال ىذلا مجاعالا ضعب ىلعهانلزئولو مالسلاو ةالصلا هيلعد# ءارتفا نما ذهاولاقو ىرخ ارح سو ةراثا ارعشمومسوةهباوتمٌوي

 ١ (هانكلس كلذ ك )لاق مئارحسهومساوار ذعمهدوججاولمحاواور فك اكةباور فك ارجهما ذكع مهبلعمأر قف هلثم ظن ىلعر دقي نالضف

 رفكلا اوايتخ| تهتم انماعنبذلانب رفاكلا (نيمرجلابولق ىف) نينمؤمهباوناك امالوةلولدموهورفكلاوأبيذكتااانلخدأىأ
 اوريغتين |ىلا ليبسالف مه ىمأ ربدهجو ىأ ىلعو مهب لعفامفيكفاهبؤ هان ررقو مهم واقىفهانكلس كلسلا اذهل ثم ىنعيهيلعرارصالاو

 ْ نيبمرحسالا|ذهنا اور فك نبذلا لاقل مهيديابهوسماف ساطرق ىفاباتك كيلعانلزنولولاقاك هل بي ذكتلاوهب رفكلا رم هيلعمهامم

 ْ مقوم نيمرجلابولق فءانكلسهلوق نمنآرقلاب (هبنونمؤبال) هل اوق مقومواهرشواهريخ دابعلا لاعف أ قاخ ىفةلزتعملا ىلعانتخح 2

  هدوجو هببي ذكشلا ىلع نولازببال مهنأ نم ىنعملا اذ هررقيام عبتافمهبواق ىفادوحج اب ذكمهنوك تابثل قوهنال صخاملاو حضوملا

 ش نوكيوتولادنعتوللا“ةنياعمدارملا (ميلالاباذعلااورب ىتح)هب نمؤمريغاهيفءانكلس ىأالا-نوكن زوو ديعولا اونباعب ّس

 . (نورظنم نحنله) اوريىلعنافوطعم مههتأيفو (اولوقيف) هنايناب(نورعشبال مهو)ة أف (ةتغب مهيتأيف ) مهعفني الف ساي ناميا كلذ
 ولما مطوق مهيلعراكناو مطزحي ون( نولجمتسيانب اذعبفأ )اهيل نوباحيالف (؟68)  نيعةفرطلاهمالاوةرظنلانولأسي
 ا 1 : 2 34 2 ع 1 د 1 سس

 برعلا نم سيل نم عابتا نمةفن اهباونما املهانعم ليقو كلوق ةقفنال اولاقل ىأ (نينمؤمهباوناك ام) واعامسلا نم ةراخعانملع
 ىأ(هب نونمؤيال نيمرجلا بولق ف) بي ذكنلاو كرمثلااناخدأ ىنعي سابعنب لاق (هانكلس كلذ ك) هنو ا بالإالا
 نمؤنلىأ (نورظنم نحن هاواوقيف نورعشيالهوةتغبمهينأيف ميلالاباذعلا اوريىنح) نآرقلا || ٠ ثبهكنلا
 باذهلاب ]سو هيلع نلا لص ىنلا مهدعوام ليق (نواجتتسيانبا فعبفأ) مل ةعجرالو ةعجرلا اونمبوقدصنو ||.” تماغا نمةلفغانلا
 (نينسمهانعتم نا تير فأ) نولوهتسيانب نعبف أ هللا لزناف باذعلا اذه ىتمو با ذعلإبان دعو ىتم ىلااولاق 0 0
 (نوعنجاوناكام مهنعىنغأام) اذعلا ىنعي(نودءوباوناكام مهءاجمن) .هكلهنلوايندلا فةكمرافكىأ || قاعده 1
 لوطمهنع نغيل با ذعلا مهانأ اذافاين دلا ميعنب مهعتمت لاط ناو مهنا ىنعملاو ريثكلانينسلا كلت ف ىأ مهانعتم ناتيارفا)

 (هتورذنب ل سرى أ(نورذنماملاالاةبرق نمانكلهأامو) طق ميعن ىفاونوكي ل هناك اونوكيو أيش مدنا || مونس ىهليق (نينس
 (نيطايشلاهب تازغتامو) مهيلعةجاانمدق ثيح مهييذعت ف ىأ (نيملاظانك امو) ةركذن ىأ (ىركذ) ا زايندلا

 مويلعةنادرف سو هيلعهتلا ىلص دم بلق ىلعن آر قلا نوقلي نيطايشلا نا نولوقياوناك نيكرشملا نا ىنعي 0 0
 . . 3 3 2 4-0 ع او رع.
 لاقف كلذ ببسرك ذىلاعنهنامث كلذ ىأ (نرءيطتسامو) نارقل!اولزغي نأ (مط ىتشامو) كاذ ! ا :

 هللا عم عدي الف ) عمسلا قارتسا ىلا نولصيالف بهشلابٍرلبنوب وجحم ىأ (نولوزعمل عمسلا نعمجنا) مهاججتسا نا ىنمم لاو

 | ايلا لاوطرامجاب نوعتممهناو مهم قحالالو نئ اكريغدنا مهداقتعال ناك امنا باذعلاب

 نمنودقتعياكسمالا نابهلاق م ليو طلال مالا ىلعالاكت اوءازهتساوارطب وارسشأ ن ولج سيانب ا ذعبف أى لاعت هللا لامتف نمأو ةمالس ىف

 قلهنأنارهمنبن رومم نعو # مهشياعم بيطو مهرامم أ لوط نم ىضمامذئنيح مهعفنيام كلذ دعب ديعولا مهقحلاذاف مهريمعتو مهعيتمت

 ناكدن از يزعلا دبع ن برمج نعو تغلب اف تظعودق نومهم لاقف ةبآلا هذه ةوالت ىلع دز لف ىنظع هللاقف هءاقل ىنمين اكو فاوطلا ف نسحلا

 نمانكلهأ امو ىفاكالا دعب ةل+ ىلعواولا لخ دن لو مهنورذنيلسر (نوردنماهلالاةبرق نمانكلهأأامو) مكحال هسواج دنعاهؤر قي

 ةءعةب وصنم (ىرك ذ) فوصوللبةفصلا لصوديك تلف تدب زاذاوةب رقل ةفصةلجلااذاواولا مدع لصالان ال مولعمباتك"اطوالاة برق

 أهل لوعفمو أ ةركذن ىوذ مهنور ذنب ىأن ور ذنم فريمضلا نملاحوأة رك ذن نورك ذم ليق هناكف ناب راقتمرك ذأور ذنأ نال ةرك ذي

 ٌووذنورذنم ىنعب ةفص وأةيضارتعا ةلجاو ىرك ذه ذه ىنعب فو ذحمادتبمربخاهن | ىلعةعوف ىموأ ةظعوملاوةرك ذنلا ل جال نورذني

 .مهيلا نير ذنملا لاسرإبةخحلا مهانمزلأ ام دعبالا نملاظةب رق لهأ نمانكلهأ مو ىنعملاوهل الوعفمانكلهاب ةقلءتم ىرك ذنوكنوأ ىركذ

 نيطايشلانا نوكرشملا لاقاملو نيملاظريغاموق ثالهنف (نيملاظانك امو مهنايصع لثماوصعيالف مهريغلةربعوةرك ذم هك الها نوكيي

 'مهنا) هيلعنوردقيالو مط لهستي امو (نوعيطتسامو مط ىغبنب ا ءو نيطايشلا) نآرقلا ىأ (هب تلزغتامو) لزن أدت ىلع نآرقلا قلت

 هنلاعم عدن الف ) بهشلا, نوع ونمل(نولوزعملعمسلا
1 



 ارب رقتر رك اماهرتكوةصق لكل وأ فةروسلاهذهفررك دقو( محل ازي زعلاوط كب رناو نينمؤممهرثك ناك اموةبأل كلذ فنا
 نإبةريدج تناكسف اهريغىفام لثمرابتعالا نماهبفوهسأرب لي زغتك اهنفةصقلك نالورجزلاو ظعولا ىف غلبأ نوكيلرود لا ىفاهبناعا
 لعافلاو ففخم (هبلزنإ)هنملزنم (نيلاعلابرليزنتل) نآرقلاىأ (هناد) هبت ةتخاام متتخت ناواهتبحاصهب تحتتفاا: متتفت

 ح ورلا بصنو ديدشنلاب مهريغو صفحو دي زو ورةعوبأو ىزات ةايحلاهيف ىذلا ىولا ىلع ني_مأهنال لب ربج ىأ (نيمالاحورلا)

 كبلق فدهتيثأو هاياكمهفو كظفحىأ (كبلقىلع) ةبدعتلل نيتءارقلا ىلعءابلاو هبالزانح ورلاهللا ل_هج ىأ ىلاعت هتلاوهلعافلاو

 امعححصموحبصف (نيبم) مهرجو شي رقةغلب (ىب رعناسلب ني رذنملا نمنوكسشل) ىسنتالف كئرقنسهلوقكى نالام تابثا
 مالسلا ,هيلع ليعمساو بيعشو حلاصو دوه مهوناسللا نهياورذنأن يذلا نم نوكسنل ىأ نب ردذنلاب قلعتب نااماءابلاو ةماعلا هتفخص
 امي عنصنام اولاقلوالصأ هنع 22 (##8) ١١ اوفاجتل ىم أن اسلب هلزنول هنالدب رذنتل ىف رءناسلبهلزن ىألزني وأ

 اذيالا رذعتمف همهفنال 2 5 5 .

 ر : هذه ىلع مالكلا مدقتدقو ( ميحرلازب زعلاوط كب رناو نينمؤم مهرثك !ناكاموةيال كلذ فنا)اعيج
 زنت ناهحولا| ذه ىف

 1 ىنعي (هناو) لجو زعهلوق ف هدارع لعأتلاوانهةداعالا نعىنغافدوهو فارعالاةروسف صمقلا

 هلل ب زنت كموق ناسلو هبلزن) نيلاعلا ب ز نمد ىلع لديام ةيضاملامعالا رابخأ نم هيف نا ىنعي( نيملاعلا بر لي زنتل)نارقلا

 لي تانللإل كيلق بع هيحو ىلع نكوقعنالا بم امامسو حورلا نم اشم الاعور عدلت هيلع حا (نيمالاح ورلا

 ل يتلا قالا نتا هاسنتالو همهفتو 4_يعن ىتح كباق ىلءىنعي (كبلق ىلع) هئامدنال

 ىلع الزان ناكل ايممعأ || مس دءياعاتا زعم كلا وهلةرخسمءاضعالار ئاسورايتخالاو لةعلاوزيبعلا عضوم هن اوةقيقحلا

 الل كلل نرد كايماب ىهاجرخ أب الا ىهوال ا هلكد_.سملا دسف تدسفاذاو هلك د سجلا لص ت>لصاذ | ةغضم جلا ىفناوالا
 0 5 ريغتين زحوأ بالا حرفاذافباقلاوهنزحلا اومتلاورورسلادحرقلاعضومنالوقعملا نمو نيحيحصلا

 اا اذاف نيل اود نمحيحصاا ىلعباقلاوهلقعلا عضوم نا هنمواط س؛ئرلاكبلقلا ناك-فءاضعالارئاسلاح
 حر لا ىلاعتهلوقو ُُه مهفلاو لقعلاب طوريشثمفياكتلا نال فاكللاوهو قاطملاريمالاوهبلقلا ناكك الذ تنث

 ىلا تغلب ماك اذاف تاغ هيفاماومهغيل شي رقناسلب سابعنإالاق(نيبميىف رعناسلب )نيفوحا 1( نا رتل
 كا ملعأشت نيلّوالابتكىأ(نياّالا ارب ز ىنل) هتعذو هتفصو ملسو هيلع هللا ىلص دجترك ذليقو نارقلا ىنعي (هناو)

 ناهس لااا[ 2 3 : (هملعي نأ ) سو هيلعهنلا ىلص دمت قدص ىلبعةلالدو ةمالعنب ربكتلاءالؤط نكيملوأ ىنعي ( ةئآمط نك,لوأ)
 اهريدغب ملك ناو مالكلا 0 وهيلاىلاةكمل اتعب سابع نال (ليئارسا ىناوماع) مونيا ملعب ىنعي
 اهنا الو هرسظن ناك لفت كد نكي ضرس ار رن سوة لعفللا ساد نع

 ا انا 7 2 اوق#و ديسأ اودسا وةبلعثو نيماي نب او مالس نب هللا دبعةسج اوناكل يقص ,وهيلع شلل نك

 .) رختانهفارتفرمعا رجا || 0 اكاد نعل نسيجالد صخب ل كلاوعتما ا (نيمحالا ضعب ىلع) نآرقلا ىنعن(هانلزن
 هلوزنل هبلق ىلع لت هنا ا نارقلا ىنعي (مهلعمأرقف) ناسالا ب رعب سيل لجر ىلع ارقلا انلزت ًاولةنآلا ىنعموبسنلا فاين رع

 ةئآتاعج ىاش (ةنآمط نكنولوأ) ةالصلا فةيسرافلابنآرقلاةءارقزاوج ىلعاليل دنوكيفةبب رعلاريغب مجرتاذانآرق نآرقلان ا

 ناكربخ لاو هماعي نأ ًادتبملاو مدقمربخ ةئآو ةصقلار يمض نكي ليقوة ار وتلا ىفهرك ذدوجول نآرقلا ىأ(هماعي نا )هربخ و ناكم سا

 ناوهربخاهنا ىلع ب صنلابةيآوربك ذنلاب نكبهريغوةئآمط لصحت وأ ىأ ف وذحادتبمربخو اهتم ل دب هماعي ناو بآل عافااو ةمان ناكل يقو
 مويلع ىلتياذاو ىلاعتهندا لاق هريغ .و مالس نب هللا دعك (ليئارسسا ىنباًوماعإ)ةنآل يئارسا ىنبءاماع لعمهل نكي لوأهريدقتو مسالاوه هماعي

 معأعج (نيمعالا ضعب ىلعهانلزئولو) فلالا لبقواوب اًوماع فحصملا ف طخو نيماسموإبق نمانك اناانب ر نم قحلاهناهبانمآ اولاق

 اولاقهمالكن وهقفيال هناسلريغناسلب ملكتي نم ناك املوديك ًاتةداي زةيسنلاءابةداب زلهيف نأالا ىمعالا كلذ كو حصفبال ىذلا وهو

 نييمععالا ليقو نيبمحتالا نسحلا ًأرقو حصف, وأ حصفأ ملا سنج نم ىذلا ىمدكلاو نيبيالو حصفبال نعهووبش ىمعأو معأدل

 ءامعهئتؤم نالةمالسلا عج عمج نازي مل ربدقتلا اذهالواوةب_سنلاءاب ف ذحب نوب رعشالاى أن ورعشالا اولاقكنييمعالا فيفخت

 هسلعمأ قفا



 ةيضارتناكو طولة أ سما ىه(ازوجتالا) هعم نْمآ نمو هنانب ىنعي( نيعجأ ءإهأ اوهانيجنف) مهلمجة ب وقع نم ( نول معي امم ىلهاو ىجن بر )

 ف ناسالا ف موكراشت نإ او مسالا ذهىف كارتشاللن ونمؤم مهو لهالا نمت :رفاكلا ءانثتسا او ىصاعلا كح ىف ةيصعملابىضا ارلاو كلذ

 نكي ملروبغلاذااهروبغاردقم ىأةرباغاز وجتالا ليق هناكق ابلا ةغالا فرباغلاوهنم جنت ملف باذعلا ف نيقابلا ف ىأاط ةغص (نب رباغلا

 ةراج موقلاذاذش ىلعةتلارطمأةداتق نع(ارطم مهيلعانر طم او)ل مب كافتثالا مهريمدتب دارملاو ( نب رخآلاان يمد مثل مهتيجنت تقواهتفص
 مه .رطبوهو مذلاب صوص او (نبرذنمارطم) هلعاف (ءاسف) ةراقخ نما ارطمةعبت أ ىتح كافتثالاب ض رب ليقوهتلا مهكلهاف ءاملا نم

 زيزعلاوطكب رناو نينمؤم مهرثك ناك اموةبآل كلذ فنا )نب رفاكلا سنجدارملا لب مهنايعااموق نير ذ كب دربملو فو ذحم
 باول يقدلبل لع ص ىفاذكو ىاشو ىزاتح ةكيل ليلخلا نع :رجشلا معان تبنت ةطيغ ىهرملاو5 زمطاب( ةكب الا باص ب ذك ميح رلا

 مهنأل يل دبل قملامهرجشرثك ًاوةيدابلاباهنيعب ةضيغاولزن مهريسغ مهنا حصالاو جهولا مهبلع ]أذا ةضيغىلا اجلا نيدم لهأ مهةكبالا
 ةكب الا بامصأ ىلاو مهيل| لسرأ ني .دماخأ ابيعش نا ثي دخلا ىفف نيدم لهأ بسن نم ناك ى ب مهبسن نم نكي مهنال ب يعش مهو انه لقب
 اوفوأنيملاعلابر ىلعالاى :رج أن ارجأ نم هيلع ك<لئسأ امو نوعيطاو هللا اوقناف نيمأل وسر كك! ىنا نوقنتالأ ب يعش مهل لاقذا نيلس رلا)

 وهوفيفطوهب رومأموهوفاوليكلافمهقوقحسانلااوصقنتال» (#ه.غ) ٠ (نيرسحتا ن.ءاونوكتالو)ءو:أ(ليكلا

 هللا لاق ثيبحلا لمعلا نمىأ (نولمعيام لهأو ىنجنبر) نيضغبملا نيكراتلا نمىأنيلاقلا | 0

 انرمدم) نيكلهملافتيقبىأ (نيرباغلاف) هتأرماىأ(ازوعالانيعجأ هله ودانبجنف)ىلاعت || 7 ا 5

 كلذفنانير ذنلارطمءاسف) رانلاوتيربكلا ىنعي(ارطم مهلعانرطمأو) ,هانكلهأىأ (نيرخآلا || تال 0000 كل

 باص !بذك ) لجوزعهلوق (محرلازي زعلاوطكب رناو نينمؤم مهرثك أناكاموةبآل || 20 يد ”0لعفب 0
 (نيلسرملاةكيالا

 هيلعكلئسأ|مو نوعيطأوهللااوقناف نيمأل وسر <ل ىنانوقنتالأ) مهيلا لسرأو نب دم نم ناك امناو 5 ركب و م نك ذل مهوخأرطلشيل (بيعش ل لةذا) داب ماوهزبقورجشلا نيةفتلاةنيغا ىأ | تاس اع
 ةددحاو ةغيص ىلعممنع هنا ىكحاهفءايبالاالؤهةودتناك امنا (نيماعلا بر ىلعالا ىرجأ نارج نم ([تانلا ىصوركبيًيغفوك
 اوفوأ) ةلاسرلا خيلبت ىلعرجالا ذخأ نم عانتمالاوةدابعلا ف صالخالاو هتعاطوهنلا ىوقن ىلع مهقافتال 1 ا ني 2

 ى(ساطسقلاباونزو) نزولاو ليكلا ىف سانلا قوق نيسقانلا ىأ(نيرسحما نماونوكنالوليكلا || تالا وهو طسقلا
 مقلخ ىذلااوقتاونيدسفم ضرالا ىفاوثعتالو مهءايشأسانلا اوخبنالو مقتسملا) لدعلانازبملاب ةرركم نيعلا تلعجو

 كنظن ناوانلثمرشب الا تنأ امو نإ رحسملا نمتنأامنااولاق) ةمدقتملاممالاو ةقيلخلا ىنعي (نيلوالاةلبجلاو
 (نولمعتامب لعأىب رلاق نيقداصلا نم تن كن اءاملا نمإلاعطق ىأ(افّسك انيلع طقساف نيب ذاكسلا نم
 || غيلبتلاو ةوعدلاالا ىلعامو ىلا باذعلا سيلوكلامعإب كب زاجيوهو نزولاو ليكلا ناصقت نمىأ
 ءواخ ديأ بام و . 5 5 ىلع 2 ناذع تاك نارا تا ا

 اراب مه اوعمدجاو هب 1 ف سامسلا# اذ ها طيبون قاوثعت الو) امهفارطأ 1 اسما فارسي وإلا 0

 اعيج نولعفباوناكو عورزلا كالهاو ةراغلاو ب رطلاعطق وحن داسفالا قاهفاوغاابنالو ( نيدسفم ض رالا

 ىذلا اوقنا ىأ ىلع طعةلبجلا (ةلبجلاو كقاخ ىذلاهللااوقتاو)اثع ىفةغا ضرالا ف ىنعو دسف أ ذال ضرالا ىفاثعلاقي هنعاوهنف كلذ
 ةلاسرلا فانمام الكنيينعم ديفيلانهو اولا لاخدا(انلثمرشبالا تناامو ني رحسملا نم تن اسم ااولاق ) نيضاملا ( نيلوالا)ةلبجلا قاخو كقلخ
 (نيبذاكسلا نم. كنظن ناوإ) مهلثمارشإ هنوكبر رق مار حس. هنوكو هو ادحاو ىنعم ديفيل دو ةدق ىفاهكرثوةب رششبلا وريحستلا مهدنع

 رمخلاو !دتبملا ىلعاقر :”: ناامهلصأنالهيلوعفم ىناثو نظلا لعف ىلعانقرفتامناوةيفانلا نيب واهنيب قرفلل تلخد مالااوةليقثلا نم ةففخنا
 «ةنظناواقلطنل دي زناك ناليقفنيبابلا فكل ذ لعفربخلاوا دبا باب سنج نمتننظو ناك ابابناك الف قلطنملادب زنا كلوقك
 نم تنك ن اةلظااوأ باحسسلا ىأ (ءامسلا نم) هعطقهفسكو ةعطقا| ىهوةفسك اءجامهو صةحافسك (اقسك انيلع طقسافإلاةطنم

 ىزاجج ءايلاستفب (ىل رلاق) ةب وقعءامسلا نماعطق ىأءامسلا نمافك انيلعطقسي نأهنلا عدافىن كنااقداص تنك ن اىأ(نيقداصلا

 طاقسإب مبقاعي نأدارأن اف باذعا| نماهياعزوقحتسنامب و مكلامع إب زعأهللاناىأ (نولمعتا ب لعأ) .هريغاهنوكسب وورمع وبأو

 مهتعتسمحام دعب مهتاظأةباحس ىه (ةلظلا موب با ذع مهذخاف هؤب ذكسف ) ةئيشملا اولا هيلاف رخااباقعدارأ ناو لعفءامسلا نمفسك

  مهظعمرب با ذعناكهنا)اوقرت_حافاران مهياعترطمافرحلا نم مطانامماهب ني ريجتسم اهتحتاوعمتجاف مايأ ةعبسرح اباون ذعو جيرلا
6 

 اوسخبت .الو ( ىاب ر

 (مهءايشأ) هاياهتصقن اذا



 اليضفت ئملوألخنلا لوانتت نجلا ناعم تانج ىلع لن فطعو (لخنو عورزو) ليصفت مثلا جااضيأاذهو (نو.عو تانجف)
 (نوتحتتو) 'هركبطرادق لو لاقهناكجيضن نيل(ممضه) فيلا لصنكل خنلا نم جرحت اموه .(اهعلط) رج ارث اس ىلع لخنلل

 نوعيطأوةللااوقتاف) طاشنلاو سيكلاةهارفلاو نب رشأ نيهرف مهريغولاح نيقذاح فوكو ىاش (نيهرافانو يب لابجلا نم) نوبقن:

 تجرأ اج لكوهو ىمآلادار ماو ىمك لازال ىلءاعاطم مالا لعجةقانلا اور قع نيذلا ةعستلاوأ نب رفاكلا( نيفرسملا مأ اوعيطنالو

 الو) رفكلاولظلاب (ضرالافنودسفي نبذلا) لقإلا عيب رلاتبنامهوقكلوأتلا نم برضا لقعلا فهعضوم نعاودافملا محلا

 حالصلا ضعبب ةطول# نب دسفملاضءب لاحن وكنا كحالصلا نم ئمثهعم سيل تمصم مهداسف نى نعم او لدعلا اونامالاب )ن وحلصي

 تأفانلثمرشبالاتنألم) رشب هناو ةثرلارحسلا نموه ليقوهإةعىلع بلغىتحاريثكرحس ىذلارحسملا ( نب رحسملا نمتنامئااولاق)
 (مواعمموب' برش كلو ) هيفاهوج ازئالفءاملا نمبيصن (برشاه ةقانهذهلاق) ةلاسرلا ىوعد ىف(نيقداصلا نمتنكن ا ةي'اب

 لأساو نيتمكر لص لي ربجهللاةفركسفتت اص لع ابقس دلتفةرخصلاه ذه نم جرحت ءارسشعةقاندب رئاولاق هنا ىور هيف ىه كجازنال
 مهءامتب رسشاهب رشمويناك (#م-#8) اذاواعارذنوتساهردصو مظعلا ىفاهلثمابقس تحتتو ةقانلا تجر فن لعفف ةقانلا كب ر

 7 وب ناك اذا هلك 5 .٠ ها ح . ٠ .٠

 اذهو ءاملا هيف برشنال 1 .٠ 7 . 1 2 5 تا 6 : - : 5

 ا لعرب لخدىذلاوه ميضطا ليقو شماذا تفشي مشونم ليقووخرلا نإال اوه ليقو جيضن عنايهنعو فيطل سابع
 هااهجا نم مواعم موي برش > عتلا ىن-هي ليقو نيكرشملا ىأس ابعنبالاق ( ني فرسملا مأاوعيطنالو نوغيط او اوقتاف) ةأراهملا 0 ,|| معنصب نايجكم نيحرف نب ريجتمهانعم ليقورظيلاورشالا شابعن ١لاقهرفلاو اهتصن قذاحلاهرافلا لبق لو برشا طهلوقنال نيعرا رفد( نزعرألاوييالابجلا نمو وز كردلاوه ليقوةموعنلاوأجضنلا نم ضب ب

 تب . ءوسن اه ال 0 03 . 5 . .

 لح كلدرعوارةدعو - 5 5 1 ١ 3 هس ن 0 0 0 ّ 0 : ايفللانوعيطيالىأ (نوحلصيالو) ىصاعلابىأ (ضرالا ف نودسفي نبذلا) ةقانلااورقع نيذلا

 5 باذعلا لولد مورلا || سى عوني (ةي ابتاف) كلعت سلوان ثمرشب تنأ ىنعملاو ( انلثمرسشبالا تنأام) بارمشلاو ماعطلاب
 1و غلب 0 ءاملانم ظحىأ (برشاه ةقانهذهلاق) انيلال وسر كنا ىنعي (نيقداصلا نمتنكنا) لوقتأم

 ا اوحبصافاهورقعف مظعمويباذعم ذخأيف) رقعب ىأ (ءوساهر مالو مواعم مويبرسش كلو)
 1 00 0 نينمؤم مهرثك أ ناك اموةبآل كلذ ف ناباذعلامهذخاف) باذعلااوراملاهرقع ىلعىأ ( نيمدان

 (اهورقعف) دش أ مظعلا نم نوقتتالأ طول مهوخ أ مطلاقذانيلسرملا طول موق تب ذك )لجوزعهلوقف (ميحرلازب زعلاوط كب رناو 2 نوقتتالأ طول .هوخأ ىطلاقذا نيلضرملا طول مو تيانك للجو زعهلوق اني زعلاوط كن رنا
 نونأتأ نيملاعلابر ىلعالا ىرجأ نارجأ نمهيلع<لئسأامون وعيطأو هللا اوقناذ نيم ل وسر ملفا

 ىنعي (م-جاوزأ ن مكب ركل قلخامنورذتو) مدآىنب نملاجرلاح اكس: ىنعي (نيملاعلا نم نارك ذلا
 نوزواجننودتعمىأ (نوداعم وق متألب) لاجرلار ابدا ىلا نوليمتوءاسنلا نم حابملاوضعلا نوكرتنأ

 نمكاعاىنالاق) انتي رق نمىأ (نيجرخلا نم ننوكنتل طولايهتنتنألاولاف) ماريا ىلالالخلا

 مهنكلو رادق اهرقع

 م-ويل|فيضاف هبنوضار

 لاق اهرقاع نا ىور

 اوضرن ىتح اهرقعأال <
 مهنايبص كلذكو منلوقتف نيضرتأ نواوقيفاهردخىفةأرملا لعزولخدياوناكف نيعجأ ( كلث - (نزاخ) - ه٠ )

 كرتىلعوأباذعلاةنياعم دنع كلذو مدنلا عفنبال نيحاومدنوأ ةب وت مدنال مهبباذعلا لوزن نءافوخ اهرقع ىلع( نيمدان او>بصاف)

 نيلسيرملاطولموقتب ذكمحرلازب زعلاوط كب رناونينمؤم مهرثك ناك اموةنآل كلذ فنا هرك ذمدقملا(باذعلامهذخاف) دلولا ْ

 نونأت أن يللاعلا بر ىلءالاىرج أ نارجأ نمهيلع؟<لئسأ امو نوعيطأو هللا اوقتافنيمألوسر؟<ل ىنانوقتتالأ طولمهوخأم_ط لاقذا .
 متى اناركذلا نيملاعلا نم م دع نم ناب نم مت ان ؤطتأوأ ثانالاةرثك عمسانلا نمر وكذلا نؤطت |سانلا نيملاعلابدا ارأ(نيللاعلا نمناركذلا

 ضيعبتوأ قا خال نيست نم( مكجاوزأ نمكب ركل قاخام نورذتو) ناويحلا نم حكنيام لك اذه ىلعنيملاعلاو ةشحافلاهذهبنوصتخم

 اهظعأطخأطخ ا دقق هزاجأ نمو تاكوامملاو تاجوزلارابدامب رحت يل دهيفو مهئاسنب كلذ لثم نولعفي اوناكو نونم حابملاوضعلا قاخاعدارملاو 1
 ةميظعلاهذه ل ثم متبكترا ثيح ناودعلاباوفصوت ناب قحأ موق متتألب ىًأدحلاهيؤز واجتملاهءاظ ىف ىدعتملاىداعلا(نوداعموق متنالب)

 نم هاندرطوانرهظأ نيب نمهانجرنانمةلج نم (نيجرخلا نمننوكتلإ) ان يمأحيبقتوانيلعكراكنا نع ( طولايهتنت1نئلاولاق) .
 نم غلب اءاماعلا نمنالف كلوةفلاقلوقينأ غلب أوه( نيلاقلا نم كلمعل ىنا لاق لاحأ و سأ ىلءهوجرخأ نم نوجر ب اوناكمهلءاواندلب 1

 نيدلا ثيح نه هالق نال ةيصعملا مظع ىلع ليل دهيفو دبكل او داؤفلا يلقي صغبلا ىلقلاو معلا مط مها سم هناي دهشت كال لاعنالو كلوق .



 كتلاس ,رو كيحو ف ىنوب ذكمهئادا اراهنكلو لعأةداهشلا اوبيغلالاعن اهماعل بي ذكتلابارابخا اذه سبل( نوب ذكى وق ناب .رلاق)

 نيب لصفي هنال الصيف ىمسامك قلغتشملا تفي هنالك | احلا حاتفلاو ةموكتحلاة-اتفلاو كح مهنيبو ىنبب كاف ىأ(اصف مهني و ني متفاف)

 1 كالفهعجو ةئيفسلاكالفلا (كلفلا فهعم نموهانيحتاف) مهلمصباذع نم (نينمؤملا نم صفح ىم( ىم نمو ىنخجنو)ت ام روكا

 ظ نموح ونءاجنا دعب ىأ (دعبانقرغأم) ةيافكمؤاعىذلاىأدلبلاةنحش هنموءوامملا(نوحشلا)دسأن زوب عملاو لفق نزوب د حاولاف

 " (ميحرلا) رصأو دحج نمةناهابمقتنملا ( زب زعلاوط كب رناو نينمؤم مهرثك ناك اموةبال كلذ فنا) هموق نم (نيقابلا) مآ
 ملىنانوقتتالأ دوه مهوخ أ مطلاقذا) ةليبقلاوبًا وهلجر مسالصالا فوةليبق ىه (نيلسرملاداعتب ذك ) رقأودحو نمةناعإ متنملا
 ' ىلعالاىرج أن ارجأ نم هيلعكلئسأامو نوعيطأو) نيمالا لوسرلا (مب) بيذكت ىف (هللا اوقتاف نيمأل وسر

 | 2 ع - 2 3 0 5 1 كن اعلا ب

 أ نمىم نمد ىعو) كح أ(اعق هني ىنب) كحاىأ(حتفافنوب ةكىوقنابرلاق) نيموتشلا | نس, م
 ||| انقرغأم) ناويحلاوريطلاوسانلا نمءوامملارقوملاىأ (نوحشملا كلفلا فهعم نموءانيحتأف نينمؤملا 0ك 0

 || , زعلاوطكب رناو نانم وم هرثك ناك اموةبآل كلذ ف ناا) هعم ءرمو حونءاحنادعب ىأ (ناقاملا دعب || . بد مح جدل (هيا
 | راسو دراكا !نناك امونيال كلذ ف ناز هيام نمو حن ءاجغا دن ىا(نيقابلا دعب ةمالعلاكهعاذترال نوكي

 ظ نيمأىأ ( نيمألوسر كل ىنانوقنتال دوه مهوخأ مطلاقذا نيلسرملا اعتب ذك ) ىلاعت هلوق# (ميحرلا

 || بر ىلعالا ىرجأ نارجأ نمهيلع كل سأامو نوعيطأ و هللا اوقناف) مويلا ىتومهت:فيكتف ةلاسرلا ىلع || "نب ند 0
 || نيبجفلا وهليقو قب رط لكبهنعةياور فو فرش لكبى أس ابعنبالاق (ع-در لكبنونبن أ نيملاعلا || توسعلت (نوئبعت)
 اوناكمهنا ىنعملاو تب رطلاب م نع ىأ (نوئبعت) للعلا ىهوةءالعىأ (ةيآ ) عفترملا ناكملا ليقو نيلبجلا || ”. ام(عئاصمنو دضبو)
 و اةديشماروصؤقواءاملا

 (نوضحدلإ وسع
 ايندلاىف دولا نوجرت

 | طو ابار ضو فيسل,التق ىأ(نبرابج متشطإ ) توطسو متذخأ اذاوىأ (متشطب اذاو) نوتومتال نب دلاخ دخأمدخأ(مشطب اذاو)

 || ةداي زهيف (نوعيطأوهللا اوقتاف) رشبلا فدوى موم ذموهو بضغلا ىلع لتقيو برضيىذلارابجلاو || (نيرادج متشطب)ةبوقعلا
 || نوماعتامريحلا نمم اطعأىأ (نوماعتامبىدمأىذلا اوقتاو) رخافتلاو ف رشلاو اين دلا بح نعرجز || برضو فيلا,التق
 | ىلا) مهيلعىلاعتةنلاةمعن ىلعهيبذتااهيف (نويعو تانجو نينب وماعنإب م دمأ) لاقف مهاطعأ امرك ذمث || ىذلا رابجلاو طوسلاب

 ا تظعوأانياعءاوساولاق) نأمهباوج ناكف (مظع موب با ذع) نو ةيصعن سابع نبا لاق (مكيلع فاخأ ىلع برضي ولقي
 ظعولاو ظعاوملا نمهد رو أمي مهفافخساوهم الكب مهئارتك |ةلقاور هظ أ مهنا ىأ (نيظعاولا نم نكستملمأ ||[ ى(هللا اوقتافإ) بضغلا

 نياوالا قالتخا ىأءاملا حتفب”ىرق (نيلوالا قلخالا اذهنا) ديعولاو دعولارك ذب باقل نيليمالك || امذ (نوعيطأو) شطبلا

 | ثعبالونوتوعمث اوشاعامنوشيعي مهناانلبق نم نيلوالاةداعىأ ماللاوءامخا مضب قاخ”ئىرقو مهبذكو |[ ىذلا اوقتاو)هيلاءوعدأ

 مهراكنا نمهباوكسمابف مهسوفن ةبوقت كلذباورهظأ مهنا ىأ ( نيب ذغب نحامو) مهوقو باس>الو نم (نوماعت امب مدمأ
 (ميحرلازب زعلا وطكب رناونينمؤم مهرثك أن اكاموةبآل كلذ فنامتسانكلهافءوبذكف) داعملا أ ووو ياكل
 هللا اوقتاف نيمأ لوس ركل نان ,وقتنالأ اص مهو أ مهلاقذا نيلسرملاد وتب ذك ) كاعتهلوق © ا 0

 |0011 ايت قنوت را نإلطلا نر ىعالا ىوج أ نارتأ نسسياع جا سأو نوعيطأو || نيب نإ نينار

 || ماجلا جورباونب مهناليقومهباوثبعي و مهنماورخسيفةلباسلاو ةراملا ىلعاؤفرستيل ةعفترملا عضاولاب نوني
 ليقوةينب أس ابعنبالاق (عناصمنوذختتو) مامجلابنوبعلتنوثبعت ىنعمواهذاخاب دوه مهيلعركتناف
 [| اهيفنوقبتكتاكىأ (نو دا كلعإ) ضايحلا ىنعيهاملاذخ امليقوةعنامانوه-وةديشماروصق

 00 ايندلا

 ىلا سؤرل ظعت ل مأل قي لو تكس مأ تظعو كنوعدو كمالكل بقتال ى أ( نيظعاولا نم نكسن م مت ظعوأ انيلعءاوس اولاق) نومتيصع
 " قلخالانيلوالا نيدهيلع نحناموأ نيلوالا ةداعالاءانتبالا ذاك او توملاوةايحلا نمهيلع نحن ىذلا !ذهام ( نيلوالا قاخالا اذهنا)

  نيلوالا قلك انقلخوأ نيلوالاريطاسأ مطوقك كلبق نيئبنتملا ب ذكو نيلوالا قالتخاهبتئجام ىأىلعودب زي وىرصب وى نيلوالا
 كلذ فنا) ةيناعرصرص عرب (مهانكلهافلا دوه ىأ (هوب ذكتف ) باسحالو ثعبالواين دلا ف ( نيب ذعم نحنامو)اويحاكايحنو توم
 نيمألوسرمكلا ىانوقتتالأ ل اسمهوخأ ممللاقذانيلسرلادومتت بدكم يحرلازبزعلاوط كب رناو نينمؤم مهرثك ناك اموةبآل
 :عنولازيال مهمعن ىفنيدلاخاوكرتينالراكنا (نوكرتتأ نيملاعلا بر ىلعالاىرجأن ا ارجأ نم هيلع كل - امو نوعيطأو هللا اوقتاف
 هلوقبهرسف مثتوملاولاوزلاوباذعلا نم(نينمآ ) ميعنلا نمناكملا !ذهىرقتسا ىذلا ف(انههاجف)



 ليق هناك تقلا ىنعما ذهل ثم فولوأ تيكو تيك انلعفاوهو فو ذو باوجو (نينمملا نمنوكنفإلاين دلا ىلا ةعجر (ةرك انل نواف
 هيف( نينمؤم مهرثك أن اك امو) ربتعان ل ةربعل ىأ(ةبال)ءابنالا نمرك ذامف (ثالذ ف نا) قالتلا نم تياوول ىنعم نيبال رك انلتيلف

 تب ذك ) ميعنلا ةنجىلا ميلس بلق ىذ لكرسملا( ميحرلا) ميم ارانب ميهارباب ذكنمقتنملا( زيز علاوطكب رناو)اونمآمهنماقي فنا .
 نالف كلوقمالسلاهياعحوندارملاو نيلسرملاهلوقريظنو مالا هياعمدآن مز ىفحون دلو ليق ثني ورك ذيموقلا (نيلسرملاحون موق
 بذكدقف مهنماد_حاو ب ذك نم نالوأ عج ذلفال_صأ لس را ثعب نوركسنياوناكو درب وأ ةبادالاهلامو دوربلا سلي و باودلا بكرب
 حون) انيدالامس) (مهوخأ,طلاقذا) ةروسلاهذهىام عيجاذكو لسرلا عيمج ناميالاىلاساناا وعدي لوسر لك نال لكلا

 اروه-ثمناك (نيمألوسر م91 ملف ا) مانصالا ةدابع اوكرتنف مانالا قلاخ (نوقتتالأ
 2 00 ةالصلا قلوقيلجرلان الوقي ل_سوهيلعةللا بص هنلال وسر تعمسلاق هللا دبع نب رباج نع نيدلاةقفاوع هيلع كمويف ةنامالاب ١ تح ل

 ميمو فاو | نملوتيفةنجال تيد اور لجدرعتانونبأ ميجا تيدسونالا قد لدا
 نوعيطاو 5 و 5 : ع 0 7 2 : . - 9 . . 5 ٠

 كا 0 7 3 ءاقد_صالا نماورثكتسانسحلالاقو ىلعتلادان_سايىوغبلاهاور ميج قيدصالو نيعفاش نمانلا ف قا

 : ىأ (نينمؤللا ن:نوكتف) 0 (ةرك انانأواف) ةمايقلا موب ةعافش مط ناف نينمؤملا |

 مدتسأامو) قحلا نم أ تلو لئالدلا ذه عم ىث(نينمؤم ,هرثك أنك اموقيآل كلذ فنا) ملة عجرال نيحةعجرلا اونمتمهنا
 نم) مالا ذهىلع(هيلع || لجوزعهلوق © محرهنزعفصوفوهوبااغيال ىذلامقتنملاىأ (محرلاز بز علاوط كب رناو)

 (ىرجأنا)ءازج (رجأ || فيكتلق نافةعوقاهريغصتوةئتؤم موقلا ليقحون موقةعاج تبذكىأ (نيلسرملاحون موق تبذك )

 مهنمرخآلا ناودحاو لسرلا نب دنال تلق صصقتلا قاب كلل ذ.كود>اولوسروهامناو نيلسرملا لاق
 01 تاو قدم حتفلاب اهبءاج

 تر ىلعالا)صفحو ورم فمهوخأىأ ون وحن ظالاقذأ) مهعيج ب ذكد قفءايبنالا نما دحاو بذكن ف لولا هنءاج ||

 0 10 ىلعىأ (نيمأ لوسر كل ىنا) ىصاحملاورفكلا اوكرثتف نوفاختالأ ىأ(نوقتتنالا) نيدلا فالبسنلا | |

 عاري | نكن مال (درممأ) يموتوا داب مدة يرمي عا |
 انا لاو لك قيوم برولعالا) ىباوث ىأ (ىرجأن ا) ءازجول عج نم ىأ(رجأ نمهيلع لتس امو) ديحوتلاونامإالا |١

 انيمأهنوك لوالاةءفةلعب || ىعدراركت يف سيل ل يقومهسوفن هررقيومهيلعمدك ٌيلءررك لق (نوعيطاوتنلا اوقتافنيماعلا |
 مسح قاثلاةلعوريشيابف ارجأ مدخلات سلو فاو يفلاخع يف ةنلانوقتنالا فلا ىمموةن| لوزان وتلا 00 7

 اذا لق ناك مل تعمل ةفكاسالاوذكا املا مهليقوةفاقلا ىنعيسابعنبالاقةلغاىأ (نولذرالا كعبتاوكل نمؤنأ اولاق) ١
 اوقت حا ا مهبساكمةءاند نمي لك نشيد مهعتاتسو لانكا رع أامو أ (نولمعياوناك اسي ىماعامواحون ىنعي (لاق) 1

 نم اذار | ضال تينت اواو هال هسا موس نس
 نمؤن اولاق) ةنااوةنافرجألا ولىب ىلعالا مهباسح نا) كلذ خيو مهقفويو كلضي و مهي دهب للان مع ىفاءانعم ليقو تانايدلا ىف ||

 لاحالواولا (كعبتاو كل الا اونمآ دقو ىع ىأ(نينمولاد راطبان امو ) .همئانصي مهوعريعام كال: نوماشتو فا[ ندا 1

 ا و هتندإل نئلاولاق) ىنعديعبلاوهف نمؤيإ 0 رقلاوهف نما ني ىنبتكنماقو اء ردنا

 ك_عابتأوبوق»؛ةءارق  نيليقو لاقلا اوسأوحوةراجحا نيلوتقملا نمىأ (نينوجرلا سنو كتل كرا ا ا

 عاضتال مهولذرت_ساامن او ةءاندلاوة-سحلا ةلذرلاو ةاف_ىلا (نواذرالا) لاطبأو لطبك عبتوأداهشأو د هاشكع بان عج

 ىوقتلا بسن بسنلاو نبدلا ىنغىن-ةلاف ةنايدلاب ىرزئال ةعانصلاو ةئين دلا تاعان_صلا لهأ نماوناك لسيقو ايندلا نم مهبيصنةلؤو مهبسسن

 اوناكام) لعأ ئثىأو ( ىماءامولاق) كلذ كءايبنالا عابتأتلازاموامسن مهعضوأو سانلار قف ناكناوالذر نمؤملا ىمسي نأزوجيالو

 مهولق ىف سيل كباو:م[نيذلانا اولاقو مهمامياىفمط اذرتسا عماونعط مهنا ليقوناالا مهنم بلطأ انا تاعانصلا نم (نولمعي

 ىفام ىلع ىهبساحي ى اهتهنلا نا( نورعشتولىب ر ىلعالا مهاسح ن ا) رئارسلا نع شيتفتلا نودرهاوظلار ابتعاالا ىلعاملاقف هنورهظيام
 نأالا ىلعام ( نيبمري ذنالاا:أنا) كتابا فاعمط نينمؤملادرطب <تاوهش عبت أن ا ىفأش نم سيل ىأ(نينمّؤملادراطبانأامو) مهم واق

 نملوكبل) لوفتامم (حوفابتتنإ نا اواق) اشي رعأ تأ لطابلا نم قطساذب تمسي عسل حستالا ناس ا
 ةراخا,نيلوتقملا نم(نيموجرملا



 (نوثعبيم وبألاي كرامغتسالاو نا ذهوءايحلاوهو ب زخلا نموأناوطاوهو ىزخلا نمءازنالا (ىنزختالو) نب رفاكلا (نيلاضلا

 (لامعفنيالموب) مويف ىبأو نولاضلا ثعبي موب ىف ىف رخالو ىأ هيبالرافغتسالاة لج نم لم ناو نيلاضالو أ مولعم هنالدابعلل «يفريمذلا

 ىف ىلاعئهلوقل ضي ىم قفانماورفاكسلابلقف قافنلاو رفكلا نع ( ميلس بلقب هللا ىقأ نمالا) دحأ(نونبالو)لوالا موب نملدب وه

 هناكى غلا ىنعم ف نونبلاو لاملا لعجوأ بلقلا ميلس مب وهب عفتني هناف نوما ههونب وربلا هوجو ف فرصاذ|لاملا نا ىأ ض يممهم واق

 الوعفم نم ل_عجدقو هينب وهلا ب هايند ىفهان غن |(مهبلق ةمالب هنيدىف ل-جرلا ىنغنال ميلس باقب هللا ىقأ نم ىنغالا ىنغعفنيال موب ليق
 زوجي وعئارشلا هماعو نبدلاىلامهدشرأ ثيح هيذب عموهللا ةعاط ىف هقفن آث يح هلام عمهبلق |_سالجرالا نونبالو لام عفنرال ىأ عفنيل

 هتعيش نم نارهلوق ىفهلةف_ددلءج مثهلامارك !ليلحل اءانئتسا ليلا بوص دقونينبلاو لاما ةذّتف نم ميلس بلقب هنلا ىتأ نمالا | ذه ىلع

 مهفتسمالررقملاؤس نودبعيا_هالوأ مطأس ثيح نيكرشملا عمهمالكن م مالسا !هيلع بترام نسحأ امو مياس بلقب هب رءاجذا ميهاربإل
 نوكيا السفة زين نوكأ ن مج ون اذ نيسدقالا مه مهديلقت ىلعو عمستالو عفنتالورضتالاهئاباه ىمأ لطباف مهن :لآ ىلع لبقأ مث

 ىف ىجربام عم هنافو تقو ىلا هئاشنا نيح نم هتمعند دعو هنأش م ظعف ىلاءتهئنارك ذىلااهنم صاخت ىتح مهنود«- سفن ىةلئملاروص مةخِخ

 ةمايقلاموي رك ذيولصومثبدالالاهتباءيلا لهتاونيصلخناتاوعدباعد (#مه٠.8) ناكلذعبنامثهتجر نمةرخآلا
 امو هباقعو هللا باوثو

 نوكرشلملا هيلا عفدي
 ةرسماو مدنلا نمدئمون

 الوىأ (فرختالو) هنمأريتةطودعهنأهنيبتامافهلرفغيف !ينأ ءاجر ىلعميبالاعد ليق (نيلاضلا
 ضصلاخىأ (ميلس بلقب هللا ىتأ نمالانودبالولام عفنيالموب) ةمايقلام وب وهو(نوثعبي موبإل ىنحضفت

 بلقوهو حي مااوه ميا سلا بلقلا بيلا نب ديعسلاقدحأ اهنم اسي الف بون ذلااماف كرشلاو كشلا نم

 ةن.سلا ىلا نمطملاةعدبلا نمىلاةخاوه ملسلا باقل ليقو ضيم قفانملاورفاكلا باق نال نمؤملا

 (مطليقو) نب رفاكسا ىأ ( نب واغلل) تر هظأ ىأ( مهلا تزرب ونيقنلل) تب رق ىأ (ةنجلا تغازأو)

 وأ)هللاباذع نم نوعنيىأ 00 ورصنب لههللانود نمنودبعت متثك امتأ) ةمايقلا موب ىنعي

 ليقو ضعب ىلع مهضعباوحرطواوف ذةليقواوعج سابعنبالاق (اوبكبكف) مهسفنال(نورمصتنب
 دونجو) نير فاكلاو نجلا ليقو نيدباعلاو ةطآلا ىنعي (نوواغلاو مه) هج فى (اهبف) مهسؤر ىلعاوقلا
 ىنعي( نومصةخباهيفمهواولاق) هني رذليقو ناو سنالا نمهعاطأ نمو دامت ىنعي (نوعجأ سلبا

 نمهيف اوناك الع

 ىلاةركساا ىنتولالضلا

 اوعيطي و اونمّؤيل ايندلا

 (نيقتمالةنجلا تفلزأو)
 ىأ ةلجسفطع تب رقىأ
 ءادعسلا قوم نمفلزت
 تزربو) اهيل |نورظنيف
 (انلضأامو) كدبعنف (نيملاعلابرب) كا دعن ىأ ( مكي وفن ذا نيبملالض ىنلاكَناهتلات) نيدوبعملاو نيدباعلا || ىتحترهظأىأ (مبجلا

 نولوالا ل يقو سنالاو نيللا نم مانصالاةدابعىلا مهاعد نم ىنعي (نومرجناالا) لالضلا ىلااناعد ىنعي ||(نيواغلل)اهبط مه ذخأي داك
 انلاغإ) ىصاعملا عاون أو لتقلا نس نملوأو هو ليباقوهو لوالا مدآن باو سدلب | ىنعي ليقو مهءاني دتقا نيذلا مهليقو) نب رفاكلال

 بي رق ىأ (ميج قيدصالو)ءايبنالاو ةكنالملا نم نيعفاش نينمؤملل نا انل عفشي نم ىنعي( نيعفاش نم 0
 عمةدوملا ف قداصلاوهؤ قيدصلاو نونمؤملاو نويبنلاو ةكنالملا عفشي نيحرافكلا كلذ لوقيانل عفشي نر 1 َ 7 ا 1 3م : 30 ا

 ةقفاوم 00 ,مهالرامتإ موف نوعشنل هدأكل نرصنيك نوهفنل هك تلا نأ لاقيفمهك ارش ىلع
 تزربن يذلا مهتدبعو (نوواغلاو) ةطآلا ىأ (مه) ميجا ىف(اهبف) ضعب ىلع مهضعب ح رطواوسكن أ(اوبكبكف) راذلادوقو مهتطآو

 رتب ى تح يمر ثا ىم بكسني منهج ىف قل ذا هناك ىنعملا كرب ركتلا ىلعاليلد ظفللا فرب ركسلا لعج بكتلارب ركن ةبكيكلاو مط

 هللا قطني نأ زوج (نومصتخاهيف مهواولاق) نجلاو سنالاةاصع نههومبتمو أهنيطايش ( نوعجأ سيلب ادونجو) هنمهتنابذوعناهرعق ىف

 اهبأكللدعن (مكي وسن ذا نيبملالض ىفلانك ناةتلان) نيطايشلاوةاصعلا نيب كلذ ىرحين زوج و مصاختلاو لواقتلا حصيىتحم انصالا

 نمانلاف)كرسشلا نس نمو» دونجو سيلباوأهولْأ نبذل مهؤاسؤر ىأ (نومرجلاالانلضًأمو) ةدايعلا ىف( نيملاعلا برب ءانصالا
 لهأامأو نونمؤملاالاة آلا ف قداصتيالذاءاق دصأ م طىرتاك (ميج قيدصالو) ةك الم اوءايلوالاوءايبنالا نم نينمؤملل اك (نيعفاش

 ءاقدص ًوماعغش مهدعنانك نبذلا نم ميس قيدصالو ندفاش نمانلا فوأ نيقتملالاو دع ضعبلمهنسب ذثموبءالخالىداعتلا,هنيفرانلا

 | 001 ار عر مح الا نم ميج او نسال نيطايش نمماةدصالا م م ناكو هللا دنع مهةاعفش مهنا مهمانصأ ى نودقتعياوناكمهنال

 ىفقداصلاوهو قيدصلاامأوةداعلا فءاعفشلا ةرثكل قيدسدلا دحوو عفاشلا عججو صاخا قيدصلاوهوةص اهلا ىنعب ةماحا نموأ كممهيام

 عجلا قيبصلابدا اربنازاج .وهل ىنعمال مسا لاقف قيدصلا نع ميكح لثس .:ليلقف كمه امهمهيىذلا ك دادو'



 اهوعدبعن ا( مكن :وعفشي وأ) هيلع (نوعسذا) ةلالدل فاضملا ف ذح ىلع كءأعد نوعمسي له( مكن وعمشي له ميها ارباىأ(لاق)

 انع ءانآ اندجو) نكلو كلذ نم ئشلاه دبعنالورضتالو عفنتالو عمسنالىأ بارضا (لباولاق) اهتدامع متكرتناىأ (نورضيوأ)

 ودعلا (ىودع) مانصالا ىأ (مهناف)نولوالا (نومدقالاك ذإآ آو مت أن و دبعت مح منك امتي ؟رفألاق) مهاندلقف (نواعفي كلذك

 مويلعنونو كي ومهدابعب نورفكيس#وقك ةمايقلاموي ىفىلءادعأ واكل متديعول ني ةعاباوتدحولا نسف“ امكقيدصلاو

 ملودعمهنافلاقولو لوبقلا ىلا مط ىعدأنوكيل حصن ةداب ز كلل نود ىلودعهلوق ىومهودع قاف ىأب واقل نموهءارفلالاقوادض

 قنبوكستلاب( ىقلخ ىذلا ) نيملاعلا بر نكل لاق هناكءادعالا تحل خ دب لهنال عطقن م ءانثتسا (نيملاعلابرالا) ةباثملا كلتب نكي مل

 مهالل ىن دهب لمتحيهنالةبادطابةبانعلا قيس عم ىن» دهم ىف لابقتسالاو نبدلا لاصاوايندلا جهانمل (نيدهبوهف) نيكلارارقلا

 اءامطالا قاض (نمملي وه 89( ىذلاو) هتلخ با ذآ ىلا ىنيدهم وهفهتمدخ بابسال ىنقلخ ىذلاوأ لك الامتالاو لضفالا

 وا كح 7 116 ا آن وعدد ذا) م ءاعدن وعمس ىأ( كن وعمسل لهلاق) ليالانودراهئاباهتو دمع

 00 (نبتس ا مهتمزلا ملف ةدابعلا نوقحتسي ف يكسف كال ذكن اك اذاو مهتدابع مخ 1 (نورضيوأ) قزرلاب

 : 0 ارض عف دنالواعفن باج الوالوق عمست الاهم ىعملا (نولعفي كل ذك انءاك اندجو لباولاق ) ةعطاقلا ةخلا

 يح قادلا وع ءاطع لال دتسالإب ذخالا حدموهمذو نبدا ىديلقتلالاطبا ىلع ليلدةبآلا فو كلذ ىفانثإب ابانيدتقا نكلو
 هبارعشب ىني ورب وهماعط) لأ مناوىلءادعأ ىأ (ىلودع مهماف) نولوالاىأ(نومدقالاك . قاباو مت أن ودبعت منك اممهيًارفألاق)

 ماعاو (تصوعاذإو) مهافدانعمتلقلقعتالت اداج ىهوةوادعلاب مانصالا فصو فيك تلق ناف سنجلاة دارا ىلع هدحو

 دصقدنال ىضمأ لقي | ىلطثءالق_لاءايحالاةلزنماهولزنواهودبعا ل رافكلا نا ليقواين دلا ف هتديعول ةمايقلا موي كودع
 ملفركشلاناسلب رك ذلا ( نيملاعلا برالا) كاداعدقف هتيداع نم نال مهو دعىناف دار بواقتما نموه ليقواهبلعةوا دعلاظفل ميهاربا

 رضلا ىضتقيام هيلافضي لكميهاربالاقف ىلا عتهنااعممانصالا نودبعياوناكمهنا ليقو ىلوو ىب ردناف نيملاعلابر نكناو ىأ

 تضم اذا ءاطع نبالاق أ ويف ىقلخ ىذلا) ٠لاقفةدابعلا قحتسي ىذلاهدوبعم فصومث نيملاعلابرالا ىلءاد-عأ نودبعتام
 وهف) قلخلا ةيؤرب اذاو) بارشلاو ماعطلاب ىن.ذغي و ىنقزربىأ( نيقسي وىنمعطي وهىذلا او)ةاحننلا قب رطولا (نبدج

 قحلا ةدهاشمب (نيفشي ||| وهف) هللا نمءافشلاو ضرملاناكناوبداللالامعتساهسفن ىلا ضرما فاضأ ض ىم ىنباصأ( تض سم
 تضرماذا قداصلا لاق || ةرخآلا ف ىنيح مئايندلا ف ىتيىأ (نييح م ىتيعىذلاو) ضرملا ن٠ ىنيفاعي وىنئربي ىأ (نيفشي
 نيفشي وهفلاعفالاةيؤرب || هنابذك“ هنئيطخ لّيق باسحلاوءازجلا موي ىأ( نيدلا موب ىتئيطخىل ارفغينأ) وجرأى أ (عمطأ ىذلاو)
 لاضفالا ةنم فدك, || فناكناعدج نباهللال وسر ايتلق تلاقاهنعهللاىضرةشئاعنع (م) اهيلع مالكلا مدقتو ثالثلا

 (نينعمت ىتيعىذلاو) || نيدلا ون ىتيطخ لرفغ|براموي لقي لهنا هعفتياللاةهلاعفان كلذ ناكنكسملا مط وا
 هنال تفاذا لفي ملو (مو لعاجر و لافالا دع رع نمالاةيطالل حلصيالهنأهموق ىلع مهاربا نم جاجتحاهلك اذهو
 ءالبلا سبح نم ج ورخلا نم ىلبق فاس نع ىأ (نيحاملالاو) نيلاورمل يفوتك نار رعم سابع نبا لاق
 ا لالا ردو ذوانسحءانثىأ (نيرخآلافقد ص ناسلىللعجاو) ةيلاعلاةجردلاوةلزنملا فءايبنالا

 صو زر تايد

 نمناكهناىنالرفغاو) ىريكلاةداعسلااهئال ميعنل اةنجهيطعت نم ىأ ( ميعنلاةنجةئرو نمىنلعجاو) || | لحدا دادنلا وراديو | بلع نوتني و هتواوتي نايدالا لجأ لك لسمو كلذ والام يداعب سا سس ل
 هيخارتل ءايحالا ىف من

 ىلعال لاّضفالابىلاوملا ف ديبعلا عمط (عمطأ ىذلاو) اعماعمال ضرملاو قالا نابقعيامهنالءافشلاوةبادطا ىفءافلا لد وءانفالا نع

 ضي راعمالا ىهامو ةراسل ىتخأ ىهغ زابللىب راذه مهرببك هلعفلب مهتسىناهلوقوهليق (ىتئيطخ ىلر فغينا) لانكم 0
 مدل (نيدلامعب) ةرفغملا بلطف مءالل مياعو مهسفنال مضهو مهب رامون عضاوتءابتالارافغتساوزافغتسا 1 تاي اا تح

 ىنقحأو) هتلادابعنيب مكحوذو ةمكحوذ مالا هيلعى هلا نالةوبنوأ قلاب شانلا نيب كح وأ ةمكح (امح ىلبهب ر) ءاذعا

 ارك ذوانسحءانثىأ (نإ رخآلا ف قدص ناسل كل عجاو) نيحلاصلا نم. ةرخآلا فهناولاق ثيحهباجأدقلوءايبنالا ىأ ( نيملاصلاب

 ىتلعجاو )هب نوكيلوقلا ناللوقلا عضوم ناسللا عضوو هيلع نوني وهنولوتب نيد لهأ لكسف كلذ ىطعاف ى دعب« ىجت ىلا مالا ىفاليجس

 هدعو ناكو مالسالا ءاطعإبةرفغملا لها اءجا(ىنالرغاو)اويف نيقابلا نمىا (ميعنلاةنجةثروإ) نماثراو ىأف وذحمب قلعت: ( نم
 نم ناكدن ادق رافع .وب ” مالس الا
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 . ىسومنوعرف موق كرداىأاهعواطوهو سمشلا قورشتفوف نيلخاد ىأل اح( نيرششم) دب زب مهوعبناف مهوقحلف (مهوعبناف)
 ىسومباصحالاق) طبقلاو ليئارساونب دارملاوهبحاص قي رف لكىرب ثيحالب اق ىأ (ناعملا ىءارتاماف) سمشلاعولطتقو هموقو
 هللا, نظلاءوس نعاوعدنرا (الك )هاياةننادعوب ةقثمالسلاهيلعىسوم (لاق) رحبلاانماماوانو دعانقحلي نأ برق ىأ (نوكردملانا

 ىسو»ىلاانيحوأف) بوقعيءايلاب ىنبدهيسمهرارضاوةاجنلا قب رطىن دهيسىأ (نيدهيسىب ر) صفح ىم(ىمنا) موكردب ناف
 لكناكف) طابسالاددعىلعاةرفرسشع ىنثئاراصف قشناو قافنافبرضف ىأ (قلفناف) لينلاوأ مزلفلا ىأ ( رحبلا كاصعب برضا نأ

 نوعرف موق( نب رخآلا) !رحبلاقلفنا ثيح (مئانفل ازأو) ءامسلا ف داطنملا لبلاك ( ميلظعلادوطلاك ) هنمقرفت» زج ىأ (قرف

 انقرغأمث) قرغلا نم (نيعجأهعم نمو ىسومانيجنأو) رحبلا نموأ 8/4 ليئارسا ىنب نم مهانب رق ىأ
 ْ دموع : : هموقون وعرف ( نب رخالا
 نمهموقد نوعرفل ناك امعيج مهاطعأف هموقونوءرف كالهدعب رص .ىلاليئارسا ىندرلجوزع ا 1 4 5

 00 ار او ربا كر تيعالب اغبى (نإسللاىءارتاسلف ) اهتءاضاوهر سمشلا || كوري 1
 كالطاىاوعمتجا مهناف

 0 00 2 .٠ 3 300 0 5 هعلا فقالتخا 5
 ليق(ميظعلا) لبجلا ىأ(دوطلاك ) ءاملا نم ةعطق ىأ( قرف لكناكف) قنافهب رضف ىأ ( قافناف رحبلا 0 5 ع
 كَم : 2 6-0 درو

 0 | ع تي تاك ماسلا رم ” ةلامحلا ١ تخحاه هعم : 1 ٠
 همك أ مثهق دش نمدب زلاراطىت> هماجلب هكصف هسرف حبكف ا: ههلاق ت ىمأ نيأ ندا ملك اي هنامبا تكي ىذلا لبثا اىنبلل 5 ع

 : : .: 0 1 1 : 70 هب ارسسا ىبل لوعد َن
 واف عنصي فيك ىرددال ىسوم لعجاوردقي لف كلذ لثم نوعنصإ م .وقلا هذوءاملا فبسترافرحبلا كلر 7 َِ :

 انفلزأو) .دبلالو جرس تيرا ءسرف ىلعسفقاولجرلاذافقافنافدب هضفرحبلا كاصعب برضا نأ يللا | أر وب

 ىنب نيب ناكل ربجن ال بقو كالطا ىلا مهانمدقو رحبلاىلاهدو:جونوعرفانب رق ىأ (نيرخآلامأأ رت
 | عرق حايلادب ور طبقا لوقي و كلو أمرت قحليل ليئارساىنبللوقينوعرفموقنيب وليئارسا || " 00 6 : .٠ 0 ا ع .- 5 .ه : 0 . 8 رز
 ىسوللعشوبلاقر حبلا ىلا | انب أ رام نواوقي نوعرف موق ناكو لجرلاا ذه نةقايس نسح ا انيًارامنولوةي ليئارساونب ناكف مكلوأ || ياما 0 0“
 رحبلا|اذهف ترىمأ نبأ

 لآ كنتتغو :كباما

 انهه ىسوم لاق نوعرف

 ىسومنا ىورو اولخدف

 ش اوناكمهنال لظناولاقاهناو اهتدابع ىلع ميقن ىأ (نيفك اعاطلظنفامانص ا ديعناولاق) عشىفةدابعلا 1 0 0 ل سل 0 21 لاقمالسلاو ةالصلا هيلع

 البيع ةربعل (ةبآل) نوعرفو ى.ومبانلعفامفىأ (كلذ ىف نا) ئم لك دعب نئاكلاو ئيث لكل نوكملاوئث لك 8 ل جف" 57 رت و

 كاصعب برض نأ ىسومىلاذيحوأف )ةجنلا قي رط ىلعىنادب ىأ( نيدهسسىب رم ناإانوكردد نل ىأ

 22222222 7تتتسللل ببال

 ْ رحبلا لعج ىلاعت هنا ىنعي ( نب رخآلا انقر غأ مثنيعج-أ هعم نمو ىسومانيحن أو ) لجرلا اذه نم ةعد نسحأ

 || مهقرغاف مهلعقبطن ار حبلا ىفاولماكت ام مهنا كلذو هموقو نو ءرف قرغاو هنمهموقو ىسوم جرح ىتحاسب
 | ىسومل ةز<تموهنردق ىلعةلادلا ماظعلا تايآلا نم ةبهقالفنا نمركلا فْث دحام ىنعي (ةبآل كلذ ف نا)

 || ليقزحو نوعرفأ سما ةيسآالامهنم نمؤي ليقرصم لهأ ىنعي( نينمؤم مهرثك أن اك امو مالسلا هيلع

 وط كبر ناو)ر حلا نم ىسومهجرخأ نيح غسوبربق ىلع اد ىتاا ىعودامةنب اميصو نوعرف ل |نمؤم
 || ئنىأىأ .(نودبعتامهموقو هيب أللاقذا ميهارباآنن مملعلتاو) ىلاعتهوق و (مي>رلازيز علا

 ١ قاقحتسا نم سيلهنو دبعيام نأ م-همربل مان_صالللة دبع مهناب هماع عم كلذ مههارب|لاقا ماو نودبعت

 اهنودبعي

 ىلع ىسوم تلد ىنلا يسمو نوعرفل [ن مؤمليقزحو ةيسآ الامهنم نمؤيرملاولاف (نينمؤم) نيقرغملا ىأ(مهرثك أناك اموإ فصوت

 . (ميهاربابن) شب رق كرشم ىلع (مهيلعل تاو هئايلوأىلعماعنالاب ((ميحرلا) هنادعأ نم ماقتتالإب(زب زعلاوط كب رناد) فسوي ربق
 هنكلو مانصالاة دبع مهنا لعب مالسلا هيلع ميهارب او نو دبعت ئث ىأىأ (نوديعتام) بالا موقوأ ميهاربا موق (هموقوهيبأللاقذا) هريخ

 . اذاموفعلا لقنوقفني اذام كنولئبك امانصأن ودبعتام باوجو (امانصأ ديعناولاق) ةدابعلل قحتس سيل هنو ديعيام نا مهي ريل مطأس
 دبعن ىلءاوفطعاذلو اهتدابعب ةاهابمواراختفاباوجلا ف ديعناودازامناو ةدابعلا نعال دوبعملا نعل اًوسهنال قملا اولاقكب رلاق

 1 ظ ماودلاهانعموأل يللا نودراهناباهنو دبعي اوناكمهنال لظنفاولاقاماوراهنلا لوطاهتدابع ىلع ميقنف (نيفك اعاط لظنف)

1 



 انللب كلذ ىف انيلعررضالاودارأ ن وعرف ةيعر نموأ دهشملالهأ نم (نينم ولا لأ ) انكنال (انكنأاناياطخانب رانل ارفغي نأ عمطن
 نمببسانب رىلا بالقتالا نمانل دبالدنا هباندعوتتامفانيلعريضالوأ اءاظحلا ريفكست نمةثلا جوا هيلع .ريصاا ىف انل صحيا د عقتلا مظعا
 وجرب وهنرفغم ىف عمطي نم بالقن|اذب ركل اانبلقناانتلتق نا كنا كل ة3ىف انيلعريضالو هاجر اوهبابس !نوه ل تقلاو توملابابسأ

 موناعالهدابع مهامسليئارسأ ىب (ىدابعب) ىزا#< ةزمطالصوب و( رسأ ن أى سوم ىاانيحوأو) ناميالا ىلا قبسلا نمانقزرامل هتمحر

 هدونجو نوعرذ عابنابءارسالاب ىمالا لاعهموقو نوعرف كعبتي (نوعبتم كن |) ةرحسلا نام نم نينسدءب اذهواليل هبرس ىأ هيبنب
 تامهنائورو مهكلهافرحبلا قيرط نم كل دداول دب ىتح موعبتي واومدقتت نأ ىلع مهسمأو م يمأريب ادن تينب ىفا ىنعي مهراث
 ىمومىلا جوأىلاعتهللانا (عمام) ىوروهمؤقب ىسومج رخىتح مهانوعاولغت شافدلو مهتويب نم تبب لك ىةليللا كالت ىف
 اسست يب سس نس

 دا |نأ 5 8 . 2000 5 ع ع ٠
 10 3 0 رأ اننامز لها نمىأ(نينمؤملالوأانك )نالىا(نا) رحسااو رفكلا ىأ(اناياطخانب رانلرفغينا عمطظ)

 اوبرضاو ءادجلا :عذا اح رسأ نأ سوما نبح 0 0 3 0 نمىأنينمؤللل دألدقو

 اقةكباوبأ لماجتامدب || عج تاو دلال ىدال بق جوركادب وع هااوسل وقر نوجرا عم يس ل
 ا ا || .اسيلاف مداوب قلما ماندي اوب رض اف ناضلادالو اوك ذإ مكن قتايزانقإ رأ ل هأ لكل يئارسا ىبب

 نا 7 اريطفازيخاؤزبخ ا مثمددنإب ىلعاتب اواخ ددال ن أمه صاو ,يسفن !نم نوعرفل ا اراك !لقتف ةكنالملا

 مد هبإب ىلع انياواخدي أ اولاق ىسومموق نا مثىسوم كلذ لعفف ىرعأ كينأيفرحبلا ىلا ىهتنتىتح ىدابعب ىسأ مثكل عرس هناف
 راكب ألتقب مهين اسو لأ يلاةبج ىلا ليللا فلاومالا كلتباوجرن مث مهيلح مهنماوراعتسافا ديعةليالاهذهنانل نانو عرف موق
 اريطفازبخاوزبخاو طبقلا | نوحرذ لسرافإلانلاومأاو ذخ أو انسفن أ نمانراكب ا اواتقهموقو ىمومل.عاذهلاق كلذ نوعرف عمساماف

 رسام كسل عرسأأ هناف ةب رق فلا رمش ع ىنثاوةني دم فلأن ثادملا تناك ل يق شدحلا نورمشحب طرشلا ىناعي .(نيرمثاح نئادملا ف
 ىلا ىوهتتت ىتح ىدابعإ لأ ىلأ ىتئام ىف مظعلا ىسركلا ف نو عرف جونو فل ةنامسجو فل فاأ هموقو ىسوهرثأ ف نوعرفلسراف ||

 ىرمأ كيتايف رحبلا أ ةمذرشلا تناك ريسفتلا لهألاق(نوليلق ةمذرمناءالؤهنا) لاق كلذلف كاامفلأ لك عمن, روسم كلم
 ندملافنوعرفلسراف) || تناكدوعسم نبالاقو ةنسنيتسلا قوفو نب رشعلا نوداو دعي لتاقم فاأةئاّمسن وعرف مهللق نيذلا |

 نيعماج ىأ (نبرشاح لان وبضغأ مهنا ىنعيبضغلا ظرغلا(نوظناغلانل .مناو) نوع .رف بادح ا ددع ىصخحن الوافل نيعيسو فل ةئاهتس. || |
 اوعمتجااماففنعب سانال | ااو) انمنذاريغبانضرأ نممهجورسو اهوراعتسا ىنلاانلاومإب مهباهذوانراكبأ مهلتقو نيف مهتفلاخمب 1
 ةمذرمثل ءالؤه نا) لاق رذاحلاليقوح السلا نوك اشةاداوةوقووذىأنورذاح ةىرقو مهرش نمنوفئاخىأ (نورذحع جل | '

 ةمذرشلاو (نوليلق || مهانجوخاف) افئاخالاهاقلتال ىذلار داو حالسلال محب سبلتملا نم قيقحتلابنآلا كرذح ىذا |[

 رك ذةليلقلا ةفئاطلا || ىنعي( زونكو) ةب راجراهنأو نويعاهف لينا! ىتفاحىفةدتمب نيتاسبلا تناك لبق (نويعو تانج نم
 مئقلقلا ىلع لادلا مءالإب أ هللا قدؤيلو طعير لام لكواهنمهللا ق>دؤيرل هنالازونك اهامسوةضفلاو بهذلانم ةرهاظلالاومالا ||

 مث فصولإب ال يلق مهادج | لكون ىف قيتع نسر ف ىلع ملغ لكمالغفل ةئا منام نوعرفل ناك ل يقارهاظ ناك ناوزئكوهفهنم ||
 ب زج لك لعش ليلقلا عج لأ ىنلاءاسؤرلاوءا مالا سلاجدارأ ليق نسح سلجم ىأ ( مي ركماقمو) ىلا مت هللا لاق بهذ نم قوطس رف
 مسجراثخاو اليلقمهنم فارمثالااهبلع سليب هذ نم ىسرك ةئاملث هب دي نيب عضودرب رمس ىلع _هقاذا ناك هنا ليقو مط تناك

 ايتام تا ةيااحلا اهيفىللا مهنيناسب نم مهانجوخأنأ ىنعملاو بهذلابةصوخم'جابيدلا ةيبقأ مهيلعوءا ىمالاو هموق نم
 ددعلاةلقالةلذلاة|ةلابدارأ أ نا نا كلذو (ليئارسا ىنباهانئروأو) انفصومىأ (كلذك ) ةنسحلا مهسلاجو مهاومأونويعلا ||
 مهلابالمهلق مهنا نأ | 27_00 ططلللللللخلا

 انل,هناوإ) فل ف الآ ةعبساوناك كاحضلا نعفهعم نمةرثكلافلأ نيعيسوفلأةئامساوتاكو ىسوم م وق لقتساامهئاو مهتبلغمقونتالو
 ىاش(نورذاح عيجلاناو) انراكب أمهلتقوانيلح مهلجوانر كم نم مهجور ىهوان رو دص قيضتو انظيغتالاعف أن واعفيمهنا ىأ(ن وظناغل ٠

 ىنعيهسفنلاطايتحاوارذح كلذ لعفي ناو حالْسسلا ىف ىدؤملا ل يقو هرذحددحيب ىذلار ذاحلاو ظقيتملارذخاف نور ذح مهريغو ف اوكو ٠
 ىلااهب رذتغاربذاعمم ذهوهداسف مسح ىلا اعراس جراخانيلع جرخاذافرومالا ىف مزلسا لامعتساور ذ+-او ظقيتلاانت داع نم موق نحنو
 بهذلا نمةرهاظلاومأو ( زونكو) هب راجراهن أو (نويعو) نيتاسب (تانج نم مهانجرخاف) روتفلاوزجتلاهب نظيالثل نادملا لهأ
 ربانملاا مهنعهللاىضر سابعنب| نعو جيهب ىه(ميرك ) لزنمو( ماقمو) ىلا عتهنلا ةعاط ىفاهنم نوقفشإل مهمالازونك اهامسوةضفلاو

 اهانثروأ او) كلذ كس مالا ىأ ف وح دتبمريخهنا ىلع عفرلاوانفصو ىذلا جاوخالا كلذ لثم مهانج رخأ لعبصنلا لمت (كلذك ) ْ

 مطاومأو مهرايداوالخأ و اوعجررهنلا اوريعاملنسحلانع (ليئارساىني



 طرأنم مجري نأدب ريإهلوقب ىسوم ىلعهموق ىوغأ مثرحسلاب ( مياعوساسلا ذهنا) لاقديف لماعلاوهلوح نينئاك ىالملا نم 0_2
 ةرواشملا ىهوةرماؤملا نمل_ةفوأ سدح نمهرمأ ق نوريشن (نوسمأت )ريدا كنت ىمأ كلوق نمةبلوعفمهنال بوصنم (اذاهف هرحس
 تدعتراوةيب وبرلاءاي ربك هيبكنم نع طحوةيطالاىوعدرك ذهنعلازو نيتبآلاة ب ٌدرب نوعرفريحتا1 ىهلادضوه ىذلارمالا نموأ
 تغابتالوابمهرمأ أرخأ (هاخ أو هج 7 اولاقإا ارومامهسفنون رمآ م هلعج وأمهظاوشو هديبعهمع زيمهنبذلاهموقرماؤي قفطافوخهصئارف

 لكب ك اونأي) مطوقب ميلعرحاااذهنان وعرف لوقاوضراعوةر>سلانورسش<اطرش( نب ر.ةاح نئادما ف ثءباو) هنتفلا نمافوخامهلتق

 اتسسلا تقو ةاقيموةنيزلا مون ىأ( مولدعم موي تاقيل ارضا مش لقاك شم اونكسمل لاب ةخيسوة ماسالا ةملكب واج ( ميلر

 ىأهب تقوام تاقيملاو ىحض سانلار شحن أو ةنيزلا موب دعومىلاعتهلوق ىفةنن زلا موب ١ نم مالسلا هيلع ىسوم مط هتقو ىذلا تقولا هنال

 هنمدارملاو عامجالا ف مطءاطبتساوهواوءمتجاىأ (نوعمتجم مت أل هسانلللبقو) مارحالاتيقاومهنمو ناكموأنامز نم ددح
 سيلوهنيد ىف ىسوم عبتنالو ىسوماوبلغىأ(نيبلاغلا مها 0 مهنبد 2 (985) قى(ةرحسلا ميتاانلما) مهاهتسا

 اعاوَم ىلا ءاتتا طم 00100 ا

 (نورتاذاخ) ىسوملوق البارا ليس لحلول ذحلا ) هرحسب طرأ نم 0 : دليلا ا
 نب / راح نتادملا ف ثعبا د( برك رس ىأ( داخأ و هج رأ ًاراق) كلذ دذعف ءامع أ ىذلاام وهيفمكأ رام ىنعي

 اذا مهنال ةياذكلا قاسم
 ىف ةهبشسانلا تلخ دهتلتق نا كناف لعفنالاولاقف ىسوم ل تق دارأ ن وعرف نا ليق ( ميلعر اخس لكب 0 كك 5 7

 مويت اقيل 000000 01 واقل ةرحبسا حجار 4 ًنكلو تيم اولاق الفل مول نصيساو ودم ءضوحب

 اوناكناةرحسلا | عبتتانلعا)ةيلغلا ن روكت ناو ناّقر فلا لعفباما اورظننل ىأ(نوعمدجم مث الهين || 3 5 3 7
 ةرحسلاءاجاماف) ءازهتسالاة قي رط ىلع كلذاولاقو نور هو ىسومةرحسلابدار ليقىسول (نيبلاغلا» هد (من تف

 امو ىلع نيعلا ريكو
 || مهل ذ,فهاجلاولاملالذب وهوءازجلان وعرف نءاوبلط(نيبلاغلا نحنانكن ا ارجالانل نتن وعرفلاولاق ياي
 (نوكفأبام فقاتىهاذافداصعىسومقلاف نوبلاغلا نحنلا) نوعرف ةمظعب ىأ( نوعرفةزعباولاقو 0 ى 2 مهبصعو مط ابحاوقلاف نوقلم مث ًاماوقلأ ىموم مطعلاق نيبرقملا نماذا ناو منلاق) لوم. اى اوهلكك لذ نكاد ا ن )1
 مطابح نمهومرام لكتعلتب او ةيح تراص ىسوماصع نا ليق مهرحسإ هتقيقحو ههجو نع هنويلقيام ىأ 2 ّ

 رواجا ناوارال هنا ليق(نرتجاسةرحسلا قلاف)ةرملوأ تناك اك ىحاذاف ىموماحذخأ م مويصعو نب 1 عدلا

 ىسومبر نيملاعلا بربانما اولاق) مهنامثنيدجاساورننا اوكا مثرحسب سيلدنا اوماعرحسلا 2 ويم 'آ
 نألبقهل متنمكلاق)هلزعاوداراف ةيبوب رلا عدي ن اكن وعرف نال ن ورهو ىسوم براولاقاممئاو (نورهد 01 0 0
 ظ . كلذنيب من ديدش ديدهتو ىتلطم دعو هيف (نوماعت فوسافر سلا مكماعىذلا مريبكل هنا كل ند ا موق ناك 1

 ىأ(نوبلقنمانب ريل اناريضالاولاق نيعجأ تبلصالو فالخ نم م<ك1جر أو ك:.دبأ نعطقال) لاقف ديعولا || ٠ ا

 ك5 بلا
 ديلا ىسوم مطلاق)ءازج او باوجلا نمهيضتقت ىذلااهناكمىفةراقاذا تلخدهيلعافوطعم نيب رقملا نملاذاكنا
 !تناك ليقو اصعفلأ نيعبس(مهيصعو) لبحفلأ نيعبس(مطابحاوقلأف) تبقاعن ورتفوسفرحسلا نم( نوقلم متن ًالماوقلأ

 . هاصعىسوم لاف ) ةيلهاجلا ناب نموهو هتوقو هنزعباومسق !(نوبلاغلا نحنلا«انوعرف ةزعباولاةو) ىصعلاا نكوافلأ نيعبسو نينثا

 8) ست تايحابمأ !مويصعو مهابح ف نولي وهنوروزيب و مهرحعسب هتقيقحو ههجو نعهد ءوباقيام(ن وكف أ,يام) علتنت ( فقلت ىهاذاف
 ١ 8 اوقامهناك اوراصاودجسام ةعرسل مهنالوتآ اقلالا عمرك ذهنالةاك اشملا قي رطبءاقلالاب رورخلا نعربع(نيدجاس ة ةرحسلا

 ظ نوعرفنال نيملاعلا برل ن ابب فطع (نورهوىمومبر) ءادهشاوسمأوةرحس اوحبصهنعةتلا ىضر ةمركع نع( نيملاعلا بربانمآ

 متنمكلاق) نورهو ىسوم براولاق متينع ىايا لاق نيملاعلا ب رب اتمآ مهن مهنم عمسأل نوعرف نا ليقودول ازعينأ اودارافةيب وب رلاىعدي ناك

 0 ةحرص مث مالعفاملاب و(نوماعت فوسلف) ركمو سمأ لعماطاون قو( رسل كةعودلاعريكلالا) كذب (علانذ [نألبق

 0 »وعبد الثل ةماعلا بيهرتهب دار أه ناك (نيعجأ كنبلصالو) نمر هظ ف الخ لجأ ن م (فالخ نم كل جرأو كي دبأ نعطقال)

 انانويلقنمانب رىلااناإانيلعوأ كلذ ف ىأ ف و ذحالربخو ررضال (ريضالاولاف)'ٍناميالا



 نمهموقابجتم (ن وعمتنالأ) ةصاخ كواملل تناكورواسالامهبلع جر ةئامسجم مهوهم .وقفارشأ نم (هلوح نم.)ن وعرف ىأ'(لاق)

 لاق) ثيح لد ةساف»ءانفو هثودحاو دهاشا ل دتسي نأىلاىسوم جات فايرامط ناواممثو دح نوركسن وامهم دق نومي نال باوج

 ىعدين اك نوعرف نال ك:![برلافاست اووكسفن بف مريغب اول دتست ل ناف ناب [قلاخو كلا .وهىأ (نبل اوالا كة[ برو كب 90

 اطادوجولا فنا معرب ثيح(ن ون4 لال سرأىذلا<-اوسرنا) نوءرفىأ(لاق) مهم دقن نم نودهر.هعلهأ ىلعةيب وب رلا
 ةباغاذه 5 رنوفرعتفلوقأاعن اولد تستف (ن واقعت تنك ناامهنيباموبرغملاوقرسشملابر لاق ) هريغةيطاركسن. نوعرف ناكو ىربغ

 هسفن لقاعلا نمهيفروظاملا برق أ نال مهءابآو مهسفن أن ايبلل ماعلا نم صصخ مئامهنيبامو ضرالاو تاومسلا قاخالوأ مميثيح داشرالا

 اهبورغو نيقفاخلا دحأ نم سمششلا عواط نال برغملاو قرشا صصخ متهنافو تقو كله داليمتقو نمهلاوح أ نمدها شاموهنمدلو نمو

 نعنجرلا ليلخهب جاجتحالا ىلا ل-ةئت اهروهظاو هبل دس امر هظأ نموتسم باس>وةنسلا لوصف ىف ميقت سرب دقت لعرخألا ىف

 اماف هلاؤس ةقيقح نع الهاج ةيهاملا 6( نعنوءرفهلأس ليقو ناعزك ندور؛ ىلعةنامال اوءايحالاب جاحمتحالا

 ةقيقح ىسوم باجأ

 تاودجلا نعذاع ىشوم

 لجرةئامسجاوناكسابع نإ لاقهموق فارشأ نءىأ (هلوح نا لاق) ىمومباوج ىف نوعرفريحت ىسوم
 بلطأ م! ىنا ىنعي ىسوم ب اوج نمبكدلا ليبس ىلع كلذ نو ءرفلاقامناو(نوءقسنالأ) ةروسالا مهماع
 ةسهانإ علا مميكو ل مهتط نان ودقتعياوناك مهنا ليقوهراث وهلاعفاب نبي وهو ةقيقحلا ةيصوصخو ةيهاملاهنم
 1 رب مم رلاقفمهلاب رق 0 3 ذىس .وم نا ىنعي(نبل والا نإ برؤ عب رلال) نايبلا فى وم مهداز

 ا ل را ىنعي(ن ون كيلا لس .رأ ىذلا كلوسرنا)ن اوعرف ىنعي (لاق) نيلوالا كاب ؟قلاخو مكفلاشهنأ ىنعي

 يف ب حا ميك || نا مهدنعناكو هت فرعنالوهلبقنال مالكب ملكتي وهنع بجبن أ نعالضفلاوسلا مهغيالن ونجم ىسوم باوج نممط 01 0 ةلاسرلا ىعديىذلا !ذهفةتبااديفيالاذهو ةج راحل راثالاب بيحب وهو ةيهاملا باطلاؤسلا نم دوصقملا
 ىسومد لوعمتسا 1 1 3 1 / 0 5 1

 هننذ لوالا هلوق كم ىلا (نولقعت منك ناامهنبامو برغملاو قرمثلابرلاق ) نابل! ىفدازف لقاعب سيل نو دقتعيام دقتتعيال نم

 7 ىلا انا دامذ ىإ وبر.( هكديغاطا تدخن نل) قحلا نعا اربك-:باوجلا هنع ماطقن اوةخحلا هتمزل نيح نوعرف (لاق) ترك ذامالا
 ناكمىفهحرطيف لجرلا ذخايناك هناللتقلا نمدشأن وعرف نجس ناك ل يق (نينوجمملا نم كناءجال
 كنتئجواوأ) نجساابه دعوت نيح ىسومهل(لاق) هيفرسب..الو عمسإالا درفددحو ضرالا ىلا هيف ىوجحا|

 قالخأ نمنالىسوم كلذلاقاهناو نبي ةححب كتئجولو كلذ لعفنأ ىنعملاوةنبب ةمآ ابىأ ( نيبم ئشب

 درفلان أانيبملالا همالك

 تافصلا, فر عيا ا قيقحل ١

 ةيهاملا نع لاؤسلا نأ د ا
 7 0 7 كنج _ن نلاناىأ(هبتأف) ن وعرف ىنعي (لاق)نايبلاب قا ىلا ةباجالاو فاصنالا ىلا نوكسلا سانلا
 0 5 0 لبن || ءامسلا ف تعفترا ةيح تراصاملامن البق (نيبم نابع ىهاذافءاصع اف نيقداصلا نمتنك ن ) ذئنيح
 كتلع لقع كلا ناك ا تناك 5 اصعتداعف ىسوماهذخافاهتذخأالا كلس رَأ ىدللاققن وعرف ىلاةلبقم تطحن م ليمردق
 م 8 1 عاعشاط صرب ريغ نمءاضيب ىهاذافاهجرنأ مث هبيج ىفاهلخ دأ مث هديذارأو من لاق اهريغلهولاقف
 00 را هلوحالملل) نوعرف(لاق) كلذ دنعف ( نب رظانالءاضيب ىهاذافهدب عزنو) هلوقوهو سمشلا عاعشك

 نم كنلءجالإاطاى ريغىأ(ى :ريغاطا تذختا نأل لاق)هعنصرات ؟روهظ مفدي نأهلا يهتم او ( ثلث - (نزاخ)- 8 )
 ضرالاىفةيهاذةوه ىفهحر طيف هذحسدب رب نم ذخاينأ هتداع نم ناكو فوجتس ىف مطاح تفرع نم ادحا اوكنلعجالىأ (نينوجسملا

 ولوألاق) صخأ ناك ناو ىنعملا ذه دؤي ل كننجسسال لبق ولودشأو لّدقلا نمرسشأ كلذ ناكف عم_يالوامبفرمصب الادرف قمعلا ةديعب ٠
 نيس ىذلإب(هب تأفلاق) رولا ايئاج ىأ ( نيبم ئشب) كنوحول او كلذ ىف لعفتأ ىأ ماهفت_سالا :رمهاهياعتلخ دلاحللو اولا (كتتثج |١

 ئذثال ةينابعئلارهاظ ( نيبم نابعث ىهاذافءاصعق لاف ) هرضحأف ىأر دقم طرششااباوجوة نبي كلنا( نيقداصلا نم تنكن اإل كق دص
 تاعجو نوعرفىلاةامقم تظحتا مليمردقءامسلا ف تءفترااصعلا نا ىوررحسلاوةذوعشلاب ةرو ,زملاءارشالا ن وكنت[ نايعتلا همسي
 (نبرظانللءاضيب ىهاذافددب عزن و)ادعتداءفاهذخافاهتذخ االا تال س .رآىذلاب كلأس أن وعرفلوقي وتم_ثاع ىف ص ىسوءايلوقت

 ةبآلارصب ل نوعرف نا ىورايروناهضايب ناكوةداعلا نعهجور«يلارظنلا ىلعةراظنلا عمتج أيش ناك اهضايبناىلعليلدهيف ١
 قفالادسي وراصبالا ىشغيداكي عاعشاطواهعزن مثهطب | ىفاهلخ داف كدب نو ءرفلاقدذهام نوعرفل لاتفه دب جرخافاهريغلهف لاق ىلوالا
 لاما لع صنلاوهو ل حلا ف بصاو فرظلا'ىر دقي ام هيف لماعلاو ظذللا ف بصن نيبصن بود نموه (هلو> "المال) نو عرف ىأ (لاق)



 اريغص نكن ملأى أة دالولا نمهدهعبرقل يملا ديلولاواراصتخاالاقف نوعرفاينأف فذحاماو (اديلوانيف كبر نأ لاف) كلذ دن
 نمتناو) اكلم ناك ذا ضرعف ىطبقلا لتقف ىنعي (تلعف ىنلا كتتلعف تاعفو) ةنس نينالث لي( نينس كرمع نمانيف تئبلو) كاني رف
 مهي اعن ناكور فكل نم موصعمهنالهيلعهنمءارتفا |اذهوار فكه يمسن ىذلااننيد ىلع تنكوأ ى زابخ تلتف ثيح ىتمعنب (نبر فاكلا

 هل !وق نم نيسانلاوأ هتف :رعم نع بهاذلاوه ئثلا نعلاضلاو لدقلا غلبت اهئاب نيلهاجلا( نيلاضلا نمانأ د( كاذذا ىأ(اذااهتلعف لاق) ةيفتلاب

 كلاي زاجاهتامف معن ىسومهللاقف تلعفام ىتمعن تيزاج كنا هانعم كتلعف تلعفو نوعرفلوق نال هلءازجو نوعرفلاباوج مقو مالكا
 نابةري دج تناكه تمعن نالهل اوقلاملست

 هللاق نيح كلذو ىنول دقت

 نانوعرفلآن م نمؤم

 كولتقيل كب نورمأيالملا

 ىلبهوف) ةبآلاجرخاف
 اماعوةوبن 0( ىفر

 ةلالضلاو لهجلا ىنعلازف

 (نيلسرملا و ىنلعجو)

 ةمعن كلتو)هإسرةإج نم

 ىب تد_بعنا ىلعاونت
 هنانتما ىلعررك (ليئارسا
 نم هلطبافةب رثلاب هيلع

 ةمعذ ىمسن نأ ىب اودلصأ

 نانيب ثيحةمقتاهنال
 ديبعت هيلع هماعنا ةقيقح
 مهديبعت نال ليئارسا ىنب

 هدنع هلوصحىفبسلا

 هاب رامهكرتولوه-تب رتو
 نتمأ نو ءرف ناكفهاوبأ

 هموق ديبعتب ىسوم ىلع

 هب وبأر خخ نمهجارخاو

 مهدييبعتو تققحاذا

 اديبع,هذائاومايلذن

 نأ (مكتفخامل) نيدمىلا (؟نتررفف) ءازجلاكلذوحنب ىزاجحت 2 (84)

 ملأ) هل (لاقف) هتبب ىفأشنهنالىسوم نوعرف فرعف ىلاعتهنلاةلاسرايدأو نوعرف ىلعالخ دف هنم كح ذأ
 نعي( تلعف ىنلا كنتلعف تاعفو )ةنس نينالث ىأ (نينس كرم نمانيف تئيلولايبص ىأ (اديلوانيف كب ر'

 لوي ىتدي رث قحو ىتمعنل نيدحاجلا نمني رسفم اراك ألاق (نيرفاكلا نمتنأو) ىطبقلا تلتق
 نكي مل نوعرفنالاف سابعنب| نعةياور ىهوانتمعنترفكواسفنانمتلتق نأ اننافاكفانيف كاشير
 نمتن ًاوهانعم ليقؤاهد_مبالوةوبنلا لبقالءايبنالا ىلع اجر ي_غرفكلانالو ةيب وبرلاب رفكلا لعب

 كلذ ناب نيلهاجلا نمىأ (نيلاضاانمانأواذااهتلعف) ىسومىنمي(لاق) هتيطاو نوعرفب نب رفاكسلا
 باوصلا قيرط نع نيلاضا| نمليقولتفلاهجو ىلءال بيدأتلاهجو ىلع ةزكولا لعف نالولتق ىلا ىدؤي
 معلا ليقو ةوبذلا نعي (م<ح ىب رى بهوف مكتفخامل) نبدمىلاىأ(مكنم تررفف) نيثطخلا نءلبقو
 اهدعليق اديبعمهتذذتا ىأ(ليثا ارسا ىب ت دبع نأ ىلعا هن ةمعن كالثو نيلسرملا نم ىنلعجو ) مهفلاو

 ليئارساىب دبعتساامه دبعتسيملوليئارسا ىننادلو لتقاك هلتقي لو هابر ثر-هيلعهنمةمعن ىسوم
 قيرط ىلعوه ليقو ىف دبعتسي لذ ىنتكرتو ليئارسا ىب ت دبعنا ىلعاهنءةمعن كلتوةبالا ىنعم نوكتيف
 ةعيب ر نب هللا دبع نب رمعلاقاك فلالا ف ذف ماهفتسالا قي رط ىلعةمعن كالتوةبآلا ىنعموراكسنالا

 قرغاهعومد نماهفرطو # اهتفقوليحرلاموبسنأ م
 قلطنتو اذكه ىنكرتت « ةفقاوباك رلاو اطوقو :

 وأةصيقلا تالماعملاو دابعتسالابليئارسا ىب ىلع كتيانج ىسنتو ىتتيبر نا ىلع نمتأىعملاو ىكرتنأ ىأ
 طبحأ دق ليئارسا ىب دبعتف لذ دقف«_موق نيهأ نمو ىوق تبعت. دقوةيب رثلاب ىلع نم فيكدن رب
 نم ىلهأ نءىلناكاو ىنافكتو ىنب رتىتح كيلا مفرأل,هدالوأ لقتل و مهدبعتست لولو ىلإ كنانسح
 ىأهلوس .ركنامعزت ىذلا نيملاءلا بر ئش ىأل اوقب ( نيلاعلابرامو نوعرفلاق) ميلا ىف ىنوقلي لو ىنب رب

 لدعاذهلفةيهاملاوة.ىفنجلا نعهزنمىلاءنةلئاو يلا سنج نعلاٌو سوهوهيلاهإسرأ ىذلا هطاهفصوتسي

 تاوملابرلاق) اهلثمنايتالا نعقئالخلازجتىنلاهنردقرات اوهلاعفأرك ذب هباجأ و هباوج نعىسوم
 متتقي اناف كلهن ررك ذامبالاهفي رعت نكمالهنا اوفر عافامهفلاخ هنأ ( نينقوم منكن اامهننبامو ضرالاو
 اكىأفاعملالهألاقو باوجلا نمهترك ذامالالاؤسلا اذه نعول باوجالهنا اوعطقت نأ كمزل كلذب
 كلذلاقامافاهد جوأو اهقلخ ىذلا ىلاء:هنلاوه قلخلا هلانا اوئةيافاهنونياعت ىتلاءايشالاهذهنونقوت

 ىبوب
 ةمهسمءاعنشةإدخ ىلاةراشا كلت وديبعتلا|ذكوهد>وهنف نانتمالاامأو كولتقيا كب نورمأب المان اهلوق ليلدب هلتقب نب رمتؤملاهتلم نمو

 (نيملاعلابرامو نوعرفلاق) ىلعاهنتةمعن ليئارساىنب كديبعت ىأ كلت نايب فطع مفرلاتدبعن !لحواهريسفتبالا ىهام ىر دبال
 ص1 بيبط مأهيقفأريصق مأ لي وطأ ىنعتدي زاملوقت ديز ةفص نعلاؤلاتدرأ اذا كنالهتفصاف نيللاعاا برلوسر كن ا ىعدت كنا ىأ
 متاكنا)نيسنجلانيباموىأ (امهنيامو ضرالا»تاومسلابر) لاوس قفو ىلعهلابيج ىسوم(لاق) هريغو فاشكلا بحاص هماع
 حيحصلار ظنلاهيلا ىد وب ىذلا ناقيالاو<نم ىج رب ناكن از االيلدمايشالا هذه قاخ ىنكف ليل دلابءايشالا نوف رعت منكن ا ىأ( نينقوم

 1 نقومكهللا لاقل اذلولال دتسالا,داغتسي ىذلا علا ناقالا او عفن لالاو باوجلا اذه عفت
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 ةمطع مثلظلاب مهباع ل جسدالوالا عذودابعتسالاب ليئارسا ىب ورفكتلابمهسفن أ ( نيملاظلا موقلا) ىأ ىنعمبنأ (تنانأىسوم كب رز

 (نوقتيالأ)د-او ىدؤم ىلعنابقتعنناترابعامهناكو نوعرف موقهتجرتو نيملاظلا موقلا ىنعمناك نايبلا فطع,وياع (نوعرذ موق )
 تاخداف هباقعوهتلا نيقتمريغنوماظي ىأنيملاظلا فريمضلا نملاحهنا لمتحوءارغاو ثح ةلكىهو اوقتي نأ مطنادقفاوجاز مهنا ىأ
 فنأتسم ىايامهب ذكي (ىردص قيضاو نوب ذك,نأ) عقيس مال ناسنالا قحلب مغ ف وذا (فاخأىنابرلاق )لاح ا ىلع اكنالا زم
 نوب ذكب ىلعافطعبوقعياموبصنب ولادملا نم عمساولالا نم ىرأام ىلعةيجلا ىنبلغتن إب (ىناسا قل طنيالو) فاخأ ىلع فطعوأ

 ىلعىتنيعيايبن هلعجاو لي ربج هيلا لسرأ ىأ ( نوره ىلا لسراف) عفرلاريدقتب هدحو بي ذكتلابوري دقتلا| ذه ىلعةئالثلاهذهم قاعتم فوحلاف
 نوعساٌعلال ب لاثتمالا فافق و( مالسلاه يل عىسوم نم سائلالا|ذه نك او ماشلاب ادن ىسوم ثعب نه-رمدمب نوره ناكوقلا سرلا

 ىنعإ (نيملاظلاموقلا تنانأ) رانلاوةرحشلاىأر نيح ىأ (ىسومكب ر) ىدانذادماي رك ذاو
 موق) باذعلاءوس مهموسو مهدابعتسابليئارسا ىنباوماظو ىصاعملاورفكلابمه-فنأ اوماظ نيذلا

 (لاق) هبناميالاو هتعاطبهللاةب وقعمهسفنأ ن عنوفرصي ىأ (نوقتيالأا) طبقلا ىنعي (نوعرف
 قاطنيالو) ىايامهييذكشب ىأ (ىردم قيضيو نوب ذكي نأ ف اخأ ىنا) برايىأ(بر) ىسوم ىنعي
 ةلاسرلا غلبت ىف ىليعيو فيزا (نورهىلا ل سراف) هناسل ىلع تناكىتلا ةدقعلل ىأ (ىناسل

 (الك )ىلاعت هللا (لاق) هبىأ (نولتقي نأ ف اخاف) ىطبقلاهلةقوهو بن ذىوعد ىأ(بن ذىبعمهو)

 فيكتلق نافل ل قيامو نولوقتامنوعماسىأ (نوعمهسم معماناانناب" ابابهذاف) كواتقي نلىأ
 ايقئاف) برعل!ةغل ىنْرئاج وهو ةءامجلا ىرجيام_ هارجأ تلق نانئاامهو كعمهلوق ىف عبجلا ظفلب مهرك ذ
 تلقكب رالوسرا الوقف هاينئافهلوق فاك لوسرلا ىننالهتلقناه (نيماعلابر]وسرانا الوقف نوعرف

 ىنعمانهلعجو هتينثن نمدب نكي لف ل سرملا ىنعممنلءؤقلاسرلا نع و لسرملا ىنمعنوكيدق لوسرلا
 ريثكل افاكةلاسراوذاناىنعملاو بج او ةينثتلاو داولاهب فصواذاهيفةب وسلا تزاجةلاسرلا

 لوسرب مهلاس راالوئيشب © مهدنعتهفامنوشاولا ب ذك دقل

 انمدحاو لكل يقودحاولوسرامهئاك اراصفةوخالاو ةعير لاو ةلاسرلا ىفامهقاهن:الامهنا ليقوةلاسرب ىأ

 مهديعتستالو نيطسلف ضر ىلا انعم مهقلطأو مهلخ ىأ(ليئارسا ىنبانعمسرأن أ) نيملاعلابرل وسر
 ىسوم قاطنافافلأ نيئالثوفلأةناهستقولا كاذ ىف اوناكو ةنسةةئامعب رأمه دبعتسادق ن وعرف ناكو

 قو فوص ةبج«يلعورصم ىلا عجر ىسوم نأةصقلا فوه كالذب هربخافاهب نور هورمصم ىلاهب رةلاسرب

 ديهتتو ةلاسرلا غيلبت ىف

 سبل ىمالا ذيفنت ىلع
 سصمالا لاثتما ىف فوت

 اليلد نوعلاباطب ىنكو
 للعتلا ىلعال لبقتلا ىلع

 ةعبت ىأ (بنذ ىلعمطو)
 فدخ ىطبقلا لقب بنذ

 ةئيسلاءازج ىمساكاينذ
 (نولتقي نأ ف اخاف)ةئيس

 اصاصق هب قواتقي ىأ
 لباضي أ العتا ذه سدلو

 ةعقوتملاةيلبال عافدتسا

 لبق لتقي نأن مق رفو
 هد_ءواذلوةلاسرلاءادأ

 ىلا ىنلسر أ دقهنلانا نورهرب_خاوه_-سفنراد لخ دف هدا ازهيفواصعلا سأر ىف قلعم لكم لاو ءاصعهديب
 كبلطي نوعرفناتلاقو تحاصفام_يهمأتجرفن ىلا هن هللا ىلا نوعرفوعدن كيلا ل سرأو نو ءرف
 نوباوبلا ع زةف بابلااق دف ليللاب كلذو نو ءرف با,ىلاابهذواطوقل عنتمي إف كلةقهيلاتبهذاذاف كالةقيل

 هنامعزب بابلابانونجمنالاقو نوعرف ىلا باوبلا بهذف نيملاعلا برلوسر ىسومان أ لاقف بابلاب نماولاقو
 ىقةن_سامط نذؤي فن وعرةىلااعيج اةاطن| امها لبق رام_هاعد مءمعبص أ ىتح كرتف نيملاعا برلوسر

 ةماك عفدلاو ةءالكلاب

 نيتباجسالاهل عجو عدرلا

 الك لاق) هلوق ىفاعم

 هعق د؟_ساهنال (ايهذاف

 ةدلاةهلنادودع 5 هءالأب .6 د 3 . ٠

 0 4 4 9 جببجحييحجيجييججيجيجيجيجيجيجيييييييييييييييييييييبيبجيبب جيل ل سلسل ل سصسص

 نظنامح ىسوماي ع ددرليقهناك الكهيلعل دب ىذلا لعفلا ىلعابهذاف فطءزابهذاف كعمالوسرهتلعج ىأابهذ !هلوقب هباجأف هيخأةلاسرهنم

 ةردقلاو لعاب هيلا الس ا نم عموت رصتلاون ,وعلاباكعم ىأ( كعمانا) كلذريغواصعلاوديلا ىهوانناب عم(: اب) نوره وتنأبهذاف

 هيلا ىفصأ ىأهثش د -نالف عمتسال قي عامالءاغصالا اذهريغىفعامتسالاو نوعماس ىأن ارب خامهؤأوغامكعمو نالربخ(نوءمتسم)

 نال كب رالوسراناهلوق ىف ىناكلوسرلا نث.مل (نيااعلابرلوسراناالوةف نوعرفايقثاف) عامسلا ىلع ل مف كلذ ىلعانهههل جزوحالو

 دسحاولاهب فصولا ف ىو بيقةلا سرلا ىنعيانه لعجو هتينثت نمدب نكي لف لسرملا نع: ةميلعفسةلاسرلا ىنعمب و لسرملا ىنعب نوكيلوسرلا
 لسرأ ىأ ىنعم (لسرأنأ)انمدحاو لكن ادب اح اولوسرامهناك ةد>اوةعي رسث ىلءامهقافتاوامهداحت الامومالو عمجلاو ةينثتا او

 نذؤيلف هبإباينافامهكسمتناكو نيطسلفىلاانعماوبهذب مهلخ دب ري (ليئارسا ىنانعم) لوقلا ىنعمهيفولاسرالا ىنعملوسرلا نمضتل
 ىسوم نوعرف فرعفةلاسرلا هيل ايدافهنم كحضناناءلهلن -:1لاقف نيملاعلابرلوسرهن أ معزباناسناانههناباوبل|لاق ىت> ةنسامط



 نمفاؤملا اذه تايآ ىنعملاو نآرفلاوأةرو لاهبدارملاوهللا دنع نمهناة#وهزاحعارهاظلا (نيبملاباتكلا تايآكلن) اهمغدبامعربغو

 كاتم ,ىلع قفش أ ىعان زحلا نا د ةتانس ولا لماو رنات ) ميول نيبملا باتكسلا تايآك لن ةط وسملافورحلا

 مهناميا (اننوا) اونمؤيال ن اةفيخوأ مهنامياعانتمالو ااونمؤيالثل(نينمؤماونوكي ال نأ) كموق مالسا نم كنافام ىلعانزحوةرسسح

 كتمرك اىترزن الوقت لبقتسملا ىنعمىفىذاملا ظفاهيف مقيعا ازجا نال لاظتف ىأ( تاظف) ةحضا وةلالد ( ةئاءامسلا نم مهيلعلزنن

 جروفل سانلا نم قنءانءاج لاقيمهتاعاجوأمهومدقمومهؤاسؤر (مهقانعأ) (#ممبا) جابزاهلاقاذك كمرك يأ

 (نيعضاخانل) مم 4

 سابع نبا نعو نب داقنم

 انيف تازئ امهنعهللا ىضر

 نبانءىورافرح نوعب ا ةئامسجو فالك ةسجو ةماكن وعبسو عستو ناتثاموفلأو ةنآ نورشعو

 مالسلاوةالصلا هيلع ىسوم حاولأ نم نيساوطلاو هطتيطعألاق لسو هيلعهتلا ىلص ىنلا نأ سابع

 * محرلا ندحرلا هللا مس لع

 ب 3 ١ ا
3 0 2 

 هناهنعىرخ اةياور قواهريسفت لع نعءاساعلا تزحتممدطسابعنبالاق (مسط) لجوزعهوق ضأآ نرز_ي ةلودلا ا

 هكلمو هئانسوهلوطب مسقأ ل يقوةروسلا مسا ليو نآرقلاءامسأ نم مسا لقو ىلاعتهنلاءامسأن موهو مسق || 0
 اوطب مسق !ليقوةروسلا مسا لل ةو نار قلاءامسأ نم مسا ليقو امسانموهو ةبوعصدعبإ مهقانعأ

 زاحمالاوديحوتلالئالدهيف نآرفلا ناك الليق (نيبملاباتكعلا) تانآ تايآلا هذه ىأ(تايككلت)

 عب4 ةنيبمةيفاك نآرقلا تايآ نأ كلذب تبث عجأ ماكحالا لئالدو ملسو هيلعهنلا ىلصد#ةوبن ىلعةلادلا

 هب ذك نيح كلذواونمؤي)ناىأ(نينمؤماونوكي النأ) كسفن لئاق ىأ( كس فن عخاب كلعل) ماكحالا

 نم مويلعلزنن أشننا) ةيالاهذهلجوزعهللالزناف مهناعا ىلع صرح ناكو كلذ هيلع شف ةكملهأ

 ىل هقنع مهنم د>أ ولي الف اهنم نولذي ةنآموياع لزئال ا اءاشول ىأ (نيعضاخاط مهقانعأتلظف ةناءامسلا

 ةزعدعب ناوه مهةحلب و

 نمرك ذنممهبتأبامو)
 اوناك الاثدحم نجلا

 ددحامو ىأ( نيضرعمهنع

 نان ل "رك ااا ندا من مم وسع
عأ نما ىم | مهارالهظاءاشول انعم ليقو ى اعتو هناحبس ثلا ةيصعم اضارعااوددجالااريكذيو

 ن ةيسصصادعب مهم دحأ لم عيال ي

 تمحفاف نيعضاخاط اواظف مالكل الص أت لق قانعالا نعارب_خ نيعضاخء ىجبحص فيك تلف (اوبذكدقف) هرم و
 قانعالا

 ليقو نيعضاخ ليقءالقعللوه ىذلاعوضحلاب تفطوال وأ واصأ ىلع مالكا كريو ع وضحا عضوم نايبل 0 ا ىلصاد#ت

 || تالا اقانغالبدار ل تيفو نيعش خامل موازبك تلتف ىأ مهومدقمو مهؤاسؤر سانلا قانعأ 22 هبمهانأ ايف
 (ثدحم) ريك ذنو ظعو ىأ(نجرلا نمرك ذ نم مهب امو) ىلاعتهلوق يف ةعامج ىأس انلا نم ىتنعءاج رابخا(ءابن )نوماعيسف

 اوناك الا) لوالا نم دحأ وهف ئثدعب نآرقلا نم ئشلزئاملكو لب زنتلا ث دو هف هلازن| ث دحم ىأ
 بقاوءورابخأ ىأ(ءابنأ) مهبتأ,فوسفىأ (مهيتأيسفاوب ذكدقف )هب ناعالا نعىأ (نيضرعمهنع
 تابناويف نكي منادعب ىأ(اهيفانسنأك ( نيكرشملا ىنعي (ض رالاى اا ورب وأن ؤزوهتسي هباوناك ام)

 (نؤزوتسي هب اوناك ام)
 راذناومط ديعو اذهو

 4 4 ع 93 0 طم َ ع اذا ْن وماعيس أب

 ىبعلالاقو ماعنالاو س انلا لك ايام تابنلا نم نسح فذصو عونو سنج ىأ(ميرك ج دز لكنم) 0
 (ةبال) رك ذىذلا ىأ(كلذ ف نا) ميئلوهفرانلا لخ د نمو مب ركوهف ةنجلا لخد نف ضرالا تابن سانلا انك 0 ذلاءيشلاامةمايقلا

 ليقاك اند.-وتوانتردقلكىلعةلالد ىادح وهن ىلعل دن ص 1

 00 : نارقلاوهو هبنؤ زهتسي
 دحاوهناىلعل دن « ةئآ هل تلك ىفو : .

 َ 0 1 هلاوح أو هؤابنامهيتايسو
 كب رناو) نوق دسيالونونمؤيالمهراك 3 نامييف ىلع قبسىأ (نينمؤممهرثك ناك انو) أ 0 عة فان تحوو

 "1 (ىدانذ :هلوق © هئايلوالةجرلاوذ ادعأ .يميقتنملاى 1 ب نوبل نشا
 ىأ (ىدانذاو) ىلاعتهلوق ُُه ايلوالةجرلاوذ (ميحرلا) هئادعأ نممقتنملاى١ ( زب زعااوط (انتبنأ 5ضرالاىلاا وري

 ركذاو ماعنالاوسانلاهنم لك ًايةعفنملاريثكدو# (ميرك )تابنلا نمغنص(ج وزلكنماهيفإانتبنا,ب صن

 كو ليصفتلا ليبس ىلع ابنلا جاوزابةطاحالا ىلع ل دن لك ةماكن !ةطاحالاو ةرثكلا ىتملكن يب عج اةدئافو ماعهعفن ىذلا ب ركسلا لجرلاك

 كلن تابناف نا ىأ(نينمؤممهرثك ناك اموقبآل كلذ ف نا) هنردقلاك ىلعهبنهب وةرثكلا طرفمرثاكستم طيح اا ذهنا ىلعل دن

 ( زي زعلاوط كب رناوإ مهناميا ىج صريغمهب ولق ىلع ع وبطم مهرثك أن اهنلا لع دقو ىوملاءايح | ىلعرداقاهتبنم نا ىلعةآل فانصالا
 نمدحاو لك ف نادارلاوأاننبن أر دصمىلاهب راشم كلذ نالاهترثكب رابخالا عمةبآو 4 مهنم نمآن م( مي-رلا)ةرفكلا نمءماقتتا ىف
 هححصم ها كلذوحنوادارفاوهنم طقسهلعلو لصالابا ذكعةآوهلوق حاعد( ىدان) ذارك ذا ىأهب ل اوعفم ( ذاو) ةبآىأةبآل جا اوزالا كلت

 ل



 نادانعمو (اننايرذو) انجاوزأ نمهلوقب ترسفو5 'رقلا ثنيب مث نيعأ5 :رئانل به ليق هناك نايبال نم (انجاوزأ نمانل بهانب رنولوشي
 ةعاط نماننويعهب رقتام مهتهج نماذل به ىنعم ىلعءادتب اللوأ دسأ تنأىأ ادسأ كنم تي أر مطوق نموهو نيعأةرق مطءنلا مهلعجب
 نيقنملا نيعأدارملا نال ن ويع نود إلا ىلع نيعأ ليقا اواحرفوارو ,رمس ىهنمانل تهلاق هناكهيلا فاضملاريكسنتبالا» ريكتت ىلا ليبسالا فاذملانالةرقلا ريكسنتلجالركنامناو (نيعأةرق) اننإب رذ ههريغو سنجلاةدارال صفحرب غ فوكو ورمعوبأ انني رذو حالصو
 نيع أ ىهو ةصاخ نيعأاهمنا نيءأريكسن: ىف لاقي نأز و وروكسشلا ىدابع نمليلقو ىلاعت هنلالاق مهرب_غنويعىلا ةفاضالابة يلق ىهو
 مش سدل ليقو مهنوبع مهم رقنو "81 مهءاكعي ن ورم ىلاعت للالعاب اةعأواجاوزأ مهتزر نأ مه نانا مهنا ىنعملاو نيقتلا
 حل ل ل ل ل م ممل م وم م يل لي سل ع ا

 11 سا .
 1 00 كلذب انيعأن و رقيف نيحلاصءايقتأل اراربأىأ (نيعأت .رقانشإ رذوانجاو 1 نما نا

 10001 مرج ا نيعيطظمدالوأوهتجوز ىرينأ نم نمؤملا نيعلرقأ ئث سيل ليف
 0 هللا ىضر ساب 1 دنع نيعلا ةنكشو رتل را ا دن ب رعلانآليقو كالذي هنيع :رقنودهرو رس مكيف
 اناماانمدخاو لك لعجاوأ درب زلاوزدلا فرغشي زر ليقود اق ةعيفرلا الامل ةدلا رغلا) نوباثيىأ (نوزجي كئاوأ) بلا مدلو بلع | ب« س وتخيل لس اسم للا اطر هتلالداد_ حاولا تك اذ نيا ق تساي لا نا قعوبلدفب ينتمي ا غلبما تاعاطلا ىرهغلبي نيدلا ىفانب نودتقي ةُمأىأ 9 اولابب سبوت انعم لوقو اتحمل انلعجا سابع نب [لاقو نوقنملاانب ىدتقتو نيقثللاب ىدتقت هانعم (اماما نيقتملل انلعجاو) 3 داب ريا ف نودعتي عا ىا(اماما نيته دز يتلا رب نمعبلق || ةقفلا تكي ةاراذا دلولا 0 !ةرقىنعم ليقوراح نزحلا دنعو دراب حر فلاو رورمسلا دنعنيعلا عمدلاقي ونزملاو غلا
 تافرغلاىف مهوهلوقدليلد مكيط عاف ىولأ ست نأالا ةجاح محيلا ىلو كةقلخمهانعم لقول هعم ؤاعدالول ىب رك ةرفغجىلابيام رسما لع لادلا دشاإلا || ابميام ىسم ل يقنع نالوقا دو ةدابعومتعاما تا ناكر علا متدابعالول ىلعاراصتقادحوفةنجلا ىب ركل ًابعيامءانعمليقو ردقدنعمل را اذاف نامعالاى لاك" اياءؤاعدالولليقو مكنامعا ىف ىلالعلا ىهو تافرغلا اول ليقومايا ماي (5 فاعدالوا) هدنع <لرادقمو نزو ىأءاذعمليقوءاوس ىأ (ةفرغلا نوزحي اندرو حب لعفيامو عنصيام ىأ( ىف رجب ايعيام لقز اهتهوتةناناورا تعا (اماقمو نيو عر ري قتس تن حايل )وق ل تنال نمسا داس لبو الا ال عوزعلا ناجح نيدلا ىفةسار لإ || كسري دانشعب ىلع مهنسب رس ى ا(امالسر لها دءاقب ليقوات لس ىا(هيحابق نوصل اانا نأ عيل دياهتبالا وريف || نيم ليقول رشا ىذا كرم سماداتتتاصل وصاح ص را
 نعو تاعاطلا ىلع مهريصب نوكيفوسف) ناسا 0 اوس رلا ميدلت م ىلصةللال وس .رناسل ىلع هتدابعو ىلأ (اوربماف) نونسآ || .ديسراىلاو مدنا نا ىسيدكملحأ بطاح نورفاكتلا وأ ( متقن تس

 «ءارتعلاةروصرعسو« ”ىلاعتو ةناحتبسمتلاو ءاعد م سخ ةشظبلاو مازالاو مورلاورمقلاو ناخدلاة باور فورمقتلاو ةشطبلاو مورلاو مازللاو ناخدلا نيضم دق سجس لاق ريغفوك نوقليو (اهبف دوعسم نبللا دبع نع(ق) مطامزال آلا باذعمهملصتاوردب موباولتق هنا نعي بعكن يبو دوعسم نول و) كل ةريغورقفلا || 0. دبع لوقوعو نوعبسرسأو نوعبس مسهنملتقر د مويه ليقواشمب عشب قتل ار ىلعو مهمتدهاجورافكلا نانو ا ىزاجي تحب وتلا مس ل تدك بيذكتلا 1 نوكيرىنعلاوالاتف ليفواك .الهليقوانوم ساب عنب لاقامازل هيلكس نوكيا طنإ
' 

 ل عبسو ناةثام ىهو نوواغلا مهعبتيءارعشلاو ىلامتهلوق نمةرو_سلارخا نم تايآ عب رآالاةيكمىهو || . ءاعدو (امالسو ) ريمعتلاب ١ 3 : 2 !ىاعلو
1 

ْ / 

 ةمافاورارق مضوم (اماقم دارقتسم ]ف رغلاىأ (تنسح) لاح (اهيف نيدلاخ )هيلع ملسي واضعب مهضعب حي وأم,هياعنوماس ومهنويحي ٠

 35 ردنعرابتعالا ىأنودبعلالاسنالاو نات قلخامو هلوقك هندابعل<_ةلخهناى اهب دابعالواوأ مالسالاى لاو ايادؤاعدالول

 فوسف) ةكملهأايىل اوسر ( مني ذكدقف) م .ركشن ا مب اذعب هللا لعفي امى لاعتهلوقكوهو ةظاهعم اعدالولكب اذعب مدصيام وأمن دابعل
 هعمم ٠ زاعدالول س#: رفغع ىلا ياما بعيام كاحضلالاقو لعافلا مسا عض وم مزالر دصم عضوام .زالموأ مازلاذ ىأ (امازل) باذعلا(نوكي

 تاياعبسونورشعوناتئاموهو دةيكمءارعشلاةروسإ رخآاجلا



 و ةءاطلاو ناميالاتانسحلا!اهماكم تش وهب وثااباهوحم وأ عابقلادعب نساحملل ,هتفاوب ىأ (تانسح مهثاثيسُللا لدبب ككواف)

 ٠ انسحلاباطدب (امحر)تائيسل ارفكي (اروفغشاناكو) ىجرإلا ففعل دببانرك ذامدارملا نكتلوق تحاهئيعب ةئيسلا نأ هيدرب

 هنافاطاص لمحو بات نمو)

 اباتتم ىلاعت هللا ىلا كلذ

 ارفكحم هدنع ايض يم
 باوقلل الصحاياطخلل
 (روزلا نو دهشيال نبذلاو)

 نورفني ىنعي بذكلا ىأ
 نيباذكلا رضاخم نع

 الف نيئاطخلا سلاجمو

 ةدهاشمذا هإهأورشلا

 كلذكو هيفةكر.ثلطابلا
 هغوست ملامىلا ةراظنلا

 هيلعافءاكرسش مهةعبرسشلا
 مهروضح نال ماثالا ىف

 ببسواضرلا ليلد مهرظنو
 قوهيف ةدايزلا دوجو

 مالسلاهيلعىسبع ظعاوم
 نيئطاخلا ةلاجوك ايا

 روزلاةداهش نو دهشيالوأ
 نعو فانضملا فدذح ىلع

 لطابلاسلاجمدارملاةداتق

 ةهةييفتملا نبا نعو

 ءانغلاووهللا نودهشي
 (وغالاب اورم اذاو)

 نأىنبنيام لكو شحفلاب
 اذاو ىنعملاو حرطيو ىنلي
 نيلغتشلاووغالا لهاباو سم

 نيضرعم(امارك و يمه

 نع مهسفنأ نيمركم
 اذاو هلوقكح هبثواتلا

 هنعاوضرعأ وغلا اوعمس
 3 0 نواوقب (مهب رتاي اباورك ذاذانبذلاو)اهنعاونكج ورفلا اورك ذاذاهنعهللاىضررقابلا نعد

 31 1 ىفنوهلتابئاوهلب رورحلا نب سيلاذه (انايمدامصاهيلعاورخيمل) نآرقلاباوظعووأ نآرقلامهبلع”ىرق ىأ

 سعأا ل ةيعار نويعب نير صبم ةيعاو ناذ' ابنيعماس ايكب وا دجساورخاهباورك ذاذامهناءاقللال مالسلل قنوهاماسم دب زىناقلب

 نيذلاو)ايكب وا دجساورخ نجرلا تايآم هيلع ىلتتاذاانيبتجاواني ده نمبو ىلاعت هلوق هليلد مههابشأو نيف انللك ال هنعاوهنو

 ا ا للا 1 1 ال فاز اا رب ب
اصلا ل معلإبةب وتلا ققحو بان نمو ىأ (اباتمهللاىلا بوي اة

 بوتيهناف ح

 ظ ام .ةيسقتا لدبي كئاوأف) كا لوفو جوخ امد كبنذ اور قتل ارفغيلانثبم اني

 مال مالا فلاسمعالا نساحم كريشلا ىف مهامعأ حئابقب هللا مط دبي سابع نب لاق (امحراروفغلا ناكو

 ىتلا#ت ١ ايسدنلا لدبي ليقواناصحاو ةفعانزلاب و نيكرشملالتق نينمؤملا لقب واناميا ك ارمشلاب مط دبيف

 لهأرتآ معألىا لس .وهيلعهللاىلصةننالوسرلاقلاقرذ ىنأ ؟نع(م)ةمايقلام وب تاثاسح مالسالا فاهولمع

 هب ون ذراغصهيلعاوضرعالاقيف ةمايقلاموب هب توي لجراهنماجورخرانلا لهأرخآو ةنجلااالوخ دةنملا

 اذكواذكموبتامعواذكواذك | ذكواذكم .وب تلمح هللاةيف اهراغص هيلع ضرعتفاهرايكهنءاوعفراو

 نام كلنا لاقيف هيلع ضرعت نأ بون رابكن م قفشموهوركن نأ عيطتسإال مضلوقبفاذكراذك

 ملسوهيلعهللا بص هتنالوسرتب ار دقلف لاق انههاهارأال ءايشأت امعدق براي لوقيف ةنسح ةئبس لك

 | نست ختا ايسلا عيج مدنلاب و حم ىلاءتةللا نا ليقوم ذج اون تدب ىتح كحض

 بات نموهاذعموانزلاولتقلا نملوالاةبآلا ف هرك دقبسام ريغنمةب وتلا فاذه ليق (اهل اص لمعو بان

 تت توملادعب هيلا دوعي ىأ (هللا ىلابوتي هناف) نزي لو لقي ل نممض نار فلا ىدأ ىنعياحلاص لمعو كرمشلا نم

 3 ناو كرشلا نع عوجر بات نموهآوق هو والمال زو لق ن مءربغ ىلع فيانسح ى اتم

 ةبوتلادارأ نمهانعموت ايسلا عيج نعقب وتلا فاضيأأةبآلاهذهليقو ةأفاكملاوعا ازجللهللا ىلا عوجر

 ' تاوننا | لعيلف هانعم ليقو هللا ىلا بت ى.أ سمالا ىنعمب ربخهنلا ىلا بوت . وقف هنلا ىلا تيلفاهيلع مزعو

 نع(ق) روزا ةداهش هرب قر كرشلاىنعي( روزلا نو دهشيال ني ذلاو ) ىلاءتهلوق ف ىلاعت هدا ىلاهريصمو
 لاب كارثالالاقدندا لوسرايىلب انلق رئاكلاربك أب كسب الأ لس و هيلع هللا ىلصةللالوسر لاق لاق ركيىبأ

 5 هتيلانلق ىتحاهرركيلازافروزلاةداهشو روزلالوقوال ًالاقف سلخ اثكستمناكو نبدلاولاقوقعو
 ”نودهشيال ليقو قاومالا فهب فوطي و ههجو مخسي وةدلج نيعب رأروزلا دهاث داي باطما نبر مع ناكو
 8 ا

 ةيقح روزلا لصأو عرزلا ءاملاتيني اك ب لقلا ف قافنلا تبني ءانغلادوعسم نب !لاقءانغلاو بعللاو

 تاي لكوه (وغللااو يماذاو) قح هنا مهوبالطابلاهب ومتوهف هتفص فال هفصوو ئشلا نيسحت

 0 سف راو رماذالاو متشلارافكلا نم اوعمساذا ىنعي (امارك اويم) كرت و ىنلينأ
 لطابلاووللاسلاججاد ماذا لاو اهلكئصاعملاوغللا ليقو لاتقلاةئآ ابةخوسنمةبآلا نوكت ريسفتلا
 2 نيتااد) ةثيسلا سلاجناهذه نعاهم ركيوهسفت» :رملاهزني نأوهو نيضرعم نيعرسم ىأ امارك او سم
 : تابناوه اتاني هبف سلهن أ ءانعمليق (انايمجوامص اهيلعاورخ مل مهب رحاب ”اياورك ذاذا

 ) امرك ذملاىلعاوابقأو ةيعاوناذ“ اباهعامسا ىلع اوبك ًاهباورك ذاذاىتعلآو ىمعلاو ممصلا ىو
 ممص مهئاذ ابمهن“ اك انايمجوامص اهيلعاوعقيرلو اوطقسرلىأ اورخهانعمل.قو ةيعاو ةرصبم نويعب

 ن نيناو) لجوزعاوف © هنوعبتيف هيف قح ان وريوهنومهفيفهب نورك ذبام نوعمسي لب ىمح مهنيعابو



 ثءاسهانعم فودحن مل صوصخلاو ارقتسمهرسفي مويمريمضاهيفو تشب كح ىفتءاسو ماهج نا ىأ ((اماقموارقئسسم ثءاساهنا)
 زييمو أ لاحارقتسمو نا مساريمضاهيفو تنزحأ ىنهعوأ ا هاربخاهلعجو نامسابةلجلا طب رىذلاوه ريمضاا !ذهو ىه'راقموارةّتسسم
 اوزواجي) (اوفرسيولاوقفنأ اذا نيذلاو) مطوقل ةباكحو ىلاعت هنلا مالكنمانوك,ن أو نيفدارتمو نيلخادتمناليلعتلا نوكينأ حصي و

 الجر لجر عمسور دقلا ةزواحجم فارسالاف ىصاعملا فاوقفني لامهنعهللا ىضر سابع نبا نعو فاصتللاوسبلب لو منتللاواك ا يلوأ ةقفنلا فد
 (اورتقي لو ) فرس أ دقف قحريغ ىف ىطعأ ن ءورتف دقف اح عنم نم مالسل اوذالصلا هيلع لاقوريملا ف فارسا اللاقف فارسالا ف ريخاللوق
 وهىذلا قيبضتلاريتقتلاوراةفالاورتقااو ىرصب و ىكمءاتلارسكو ءايلا حّتفب وىاشو ىف دمءاتلارسكو ءايلا مغب وىفوك ءاتلا مب
 ىأنابوصنملاو نيثيشلا نيب ل د_ءلاماوقلافاموني الدعى أ(اماوق) راتقالاو فارسالا ىأ ( كلذ نيب ) مهقافنا (ناكو) فارسالا ضن
 ىلاةلواغم كدب لعجتالو مالسلاو (1/8#,) ةالصلاهيلعرمأ هلثم وريصقتلاوولغلا نيب وهىذلا دصقلاب مهفصو ناربخاماوق كلذ نإب

 درعا سوقرالا ان دو | تخص احح اح ااا

 نبر مع ناورم نبشالملا

 هنيه نع يالا دع
 لاةفهنتب | هجوز نإ ح

 ىأ (اماقموارقتسم) تسب (تءاس) ماهجىنعي (اهنا) متادلا كالطاو مزاللارمثلا مارغلا ليقد

 تلق ناوهللاةيصعمىف ةقفنلا فارسالال يق (اورتةيملواوفرسي لاو قفنأ اذا نبذلاو) ةماقاورارق عضوم

 ىلخديىتح قافنالا ف دحلاةزواج فارسالا ليقو سابع نب !لوقوهو ىلاعتةللا قوقح عنمراتقالاو

 دقسانلالوقي ةقفن قفنيالو مهم رعبالوهلايععيجبالن أوهو هنمدبالا معريصقتلاراتقالاو ريذبتلا دح
 فرعف ناتثيسلا نيب ةنسحلا 0# 8 3 1 . 1 0 ١

 باص أ كئلوأ ليقوتبآلا اولامجللاب ون نولي الوةدالاو مننلل ماعطلا نواكايآلاون اك )سو هيلعهنلا ىلص دمت باخ اة ف ده قامدا راها تاك نيعلا كا لامس ونت وسلنالوتدالاو منت ءامطلا نولك يالا ناك لسوهماعتتا لص دخت ات 0 وراتقالاو فارسالانيباطسواد مق ىأ(اماوق كلذ نيب ناكو) فرسأ
 ايث نوسيلبالو ةذالاو ارتافاوخك فادي داوراكا ناواتق دقاوناكك ارمشلا لهأ نماسان نا سابع نبا نع (ق) (رنسآ هاهنا عم نتا نوعابالا وت || توم لدي اد انءاقتلالبش.تشنالن أ سىك باتا ني رص او مدل لج أ دبوس باب موي رابع ع وقيد عوج نعد سيال نمذودب اوك
 8 0 نيذلاولزتف# رافك ع رول نسحلهيلانوعدتو لوقت ىذلانا اولاقف ٍرسوهيلعةنلا يضادت
 ةروعلا 0 ا نبذلا ىدابعاي لق لزنو(نول رات ل الادق رح ىلا نال نو ايوو وخااملاةللاعمن وعدبال
 ىأملاقكعم مطي نأ ةيشخ كدلولتقتنألاق ىأمثلاق كقلخوهوادن هتلوعدن نالاق هللا دنعربك أ رج لاقورقلاورخلا مقدو || ب ادع لوسرايل علل دوعسس نبل دبع نع ([ق ةناتسر نمارس ها

 . - . - 8 : ١
: : ٍ 5 0 

 ا ىلا 5 ىتلا سفنلانواتقيالورخا اطاهنلاعم نوعدمال نبذلاو هقيدصت ىلاعتةللالزناف كراجةإ يلح ىئازت نالاق
 ل ىاهيسم . م ا ا 200 هك ما وزإ*؟ 3 ا 5 5

 ال ىأ (ونت اهل هل منهج نار ماالاو ىغلا نا ثيدحلا ىف ىورب و ماهج فداوماثالا ليقوةب وقعليقو مثالا ءازجدي ريا
 كت .. ى <, || اذا كرشملاناباذعلا فيعضت بسو (ةمايقلا موي ب اذعلاهفعاضيإ رانلا لهأ ديد صامهيف ليس
 نأ تل نوح ا نشا ىلاعتهلوق جو اليلذ ىأ (اءاهم هيف دلخ وإ)هتيصعمو هكرسش ىلع ب اذعلاهل فعاضي كرمشلا عم ىصاعملا بكرا نولتقي الو) نوكرشي 0 ويلبس : 0
 الاإ ١ 00 : 0 سابع نبا نءىورهب رنيب وهنيابف ىأ(اهحاصالمعلمعو)هب رب ىأ(نمآو) هبنذ نعى أ( بات نمالا)
 0 © يح ق2 || رك املاةنلاعم نوعدبال نيذلاو نينس سو هيلعةللا ىلصةنلالوسر دهعىلعاهان أرق لاقامهنعةللا ى نمر

 وامجروا دوقب (قجلإب 3

 نيحلاضلاهدابع نعرئايكلاهذهقنو (نونزيالو) نولتقيالبوأ فو ذحلا لتقلابقلعتموهوداسفلاب ضرالاف ى-سوأ كرشوأةدر
 ءازج (امانأ قليإ) روكدنملا ىأ ( كلذ لعفي نم) هيلع متتأ مم هنلامهرهط نيذلاو لبق هناكم>ريغو شإ رق نم مهؤا دعأ ءيلعناك ضي رعت

 ارانوالزجابطح دن جانرايدىفانب مملتانت ان ىتم هلوقك م اثالاءاقل ىهباذعلا ةفعاضمذادحاو ىنعم ىفامهئال ىاب نملدب (فعاضي) مثالا

 ىلعوأ فانثتسالا ىلع ركب وبأ فعاضيىئاش فعضإبوقعي ودب زب و ىكم فعضي ماملالاوه ناينالاذااننأت نه ؟هنال مان مخ اججأت
 عم ىصاعم كرشملابكنرااذا ل يقو باذع ىلع ابا ذعةرخالا ىف مايالار و سم ىلع ب نعي ىأ (ةمايقلا مم وب باذعل !هل) فعاضي د ىنعمو لاحلا

 دهب رعلاو ديعولا ىفةغلابم ةماكلاه ذهب عابشالا صفح صخا ناو عابشالابصفحو كس ىهيفباذعلا ف (هيف) هيلع فوطعم
 بصنلا عضوم ىف سنجلا نمءانئتساوهو كرشلا نع( بات نمالا) اليلذئالاس (اةهبز عامر اةيسلا ورع عم ةغلابملل



 لل

 |0000 انام لح ىزشي ناني كوك لكل :رابلاب 51 وكلا لزانم ىه (اجوربءاملا فل عج ىذلا كرابتإ

 اوسوقلاو سمشلات دب دسال اورمقلاتدب ناطرسلاودراطءاتيةإيذكاوءازو+لاوةر هزلاايب نازيااوروئااو# رملااتيويرقعلاو

 سوقلاو 0 اع رب ةنالثاهئمدسخاو لك, بيصيف عب رالا عئايطلا ىلع ةموسقم جوربلاهذهو لحزايدولدلاو ىدجاو ىزتشملااتب

 تي ةثلثمتوحلاو برفعلاو ناطارسلاو ةيئاوهةثلثموادلاو نازيلاوءازوجلاوةيضرأ ةثلثم ىد+لاوةلبذسا ورونلاوةب راتةثلثم
 1 او روهظا جربتلا نم جوربلا قاقشن :اواهئاكسا لزانملاك بك اوكلاهذههاهنالةي)اعلاروصقلا ىهىنلا جوربلايكزانملا
 ١ ارقد. ىأ عدة زجاج ساهدفونل سمشلا نسي (اجارس) ءامسلا ف (اهيف لعجو)اهروهلفلر ابكتلا موجنلا ىهجوربلا د هاج

 < ىتلا ةلاللاىهو بكر نمةبكر لك ف لخ نمةاعف (ةفلخراهلاوليللا (61/6) لعجىذااوهو) ليال يضم (ارعنم

 ”ءارقو اهعامسدنع دجسي نأ عم ةسملاو*ىراقلل نسف تادجسلاازع ن«ةدجسلاه ذهو و لصفإل دسازالاراب لالالالا
 اهروهظلاجورب تيمسرابكلا موجنلا ىه جوربلا ليف (اجوربءامسا' ىف لعج ىذلا كرابن) ىلاعتهلوق © يع

 ةعبسلابك اوكسلا لزانم ىهىنلارشعانثالاجوربلا ىهسابعنب!لاقو سرحلااهفروصق جوربلا ليقو ف 1 9
 ىدجلاو سوقلاو برقعلاو نازيلاو ةلبنسااودسالاو ناطرسسلاو ءازوجلاوروثااولجلا ىهو ةرايسلا | ىو(... هوا ,نيقوف
 ١ وعوافلخ انعم سابعنإ لاق (ةفلخ راهنلا ليللال عج ىذلاوهوارينمارقوإ سمششلا ىنعي (اجارس 6 ا رأ نا) اهيفلعجو) اهناكسا لزانلاك بك اوكللاهنالةيلاعلاروصقلاىهىنلا جوربلابتيمس توحلاوولدلاو أ ل تر 4

 جاطملا نب رمعىلالجرءاج قيقشلةرخآلا قءاقامهدحأ قول عهناف نفي هبحاص ماقماسمسدحأ وقتي أ 2 نب ىع كو
 نا ةفلخ راهنلاو ل يللا ل هج ىلاعن هنن ناف كراهن ىف كاتايل نم كنافام كردأ لاق ةل-.لل اةالصلا ىتناف لاق || ل >0 فرعا
 ' فل ليقو ضيب | نهود وساده لمفمبحاسلافلاخامهثمدحاو لك ل عج ليقورك ذي نادارأ 1 يف فاغو ةرنم

 أ( رك نأدارأن ل ناصقنلاوت دي زاوةظاو ءايضلافنابقاعتامهفاذهءاجا ذهبهذاذاهبحاص | 2 كفاكم ١
 هذه ليق(نجرلادابعو) لوز عهلوق قامويف هيلعةب رةمعنركش ىنعي( اروكشدا ارأوأ) ظعتي ورك ذتي 0 4
 ةنيكسلابىنعي (انوه ضرالا لعن وشي نيذلا) هللا دابع مهلكق احلا فالاو ليضفتلاو صيصختال ةفاضالا 0 2
 م بطاخاذاو) ةفعورافو با. أءاكح ءاماعلب نب ربك مالو نيح ىمالو نب رشأربغ نيعضاوتمراقولاو و )هربخأ نقيس( جركل

 هفسناو نوهغسالهيف نوماسيل وقتا نمادادس أ (امالس اولاق) هنوهر كيا .«ءاهفسلا ىنعي ( نولهاجلا وم دع
 ةيآ اهتخس مث لاتقلاباو ىمؤي نالبقاذهليقو فورعملامالسلاهنمدارملا سيلواواهجيالواوماح مهيلع || و اا و
 وتبي نناو)رقاذامئمهراهتفصواذح لاق ةبآلا ذه أر فاذا ناكدنا ىرصبلا نسحلا نع ىورولاتقلا يع 0

 ىلعاما فو مههوجو ىلعادجسةالصلبل يللا فممبرلن تيب ىنملاو وليل فصواذهلاق(مايةوادجعس مهبل أ يو 4 ا
 9 ء (0) امءاقو ادجاسهللت اي دةفرثك ًاوأ نيتعكر ةريخالاءاشعلا دعب ىلص نم سابعنب !لاق مهمادقأ ايا

 ..| ناك ةعاج ىفءاشعل ىلص ن.ه لسو هيلع هللا لص هننالوسر لاق لاق هن عهنلا ىضر نافع نب نانع كي

 «فرصاانب رنولوقي نبذلاو) لجوزعهلوق ف هليل مايقك ناك ةءاج فر جفلا ىلص نمو ليللا فمن | | 5 0 1

 بعك نب لاقرافكلا نمبذع نم قرافمريغانزالااداحلم ىأ (امارغناك اهباذعنا منيج باذعأأ 0. ل 7
 3 الا هع رغقرافممب رغلك لاقورانلا فاوقبف مهمرغافهو دؤي لفهتمعن نئرافكحا| هللا لأس ىطظرقلا 0 ّ 0

 مك راوزو

 ضعبهرك اذلوارطب وارش أ مطاعنب نوقمحتالو همادقاب نوب رضي الف ريكو لايتخاو حرم نود
 مهيف نوماس لوقلا نمادادس (امالساولاق) نوهركب ا ءاهغلا ىأ (نولهاج املا مهبطاخاذاو) نو ثميهلوقا قاوس الا ىف بوكرلاءاملغلا

 39 ءاضغالاف كلذىلاةجاحالولاتقلاةّيآامتخسذ ل_قولستلا ماقم مالا ميقاف مكلهاجتالو ككراتن متم امل توأ كفالاوءاذبالا

 6 2 دجاس عج (ادحس م-وب رلنوتةيدي نيذلا 04 اوةب مهليا ف صو م مهراهت فصوا ذهةءو صواعرسش نحت سم ءافسلا

 ليللا ككر دين اىهولولظا|فالخ ةنوتيبلاو

  باذعانع فرصاانب رنواوقي نيذلاو)هرثك ًاوأ لللاءايحاب مط فص وهنارهاظااو ءاشعلادعب ناتعكرلاو برغملادعب ناكر لا

 1 00من ذه مهتوعدرت ذيهبقعم نياق نب دجاسليللا ءايحابمهفصو هتمزالم م رغلاهنموامزالاك اله(امار غناك اهماذع

 مهنءباذعلا فرص فهنا يا نوعر هةتمنولهتس نوفناخ

 | لق

 هقوامتاقوادجاس تابدهفلق ناوةالصفف نآرغلا نمأيش أرق نماولاقومنتلوات

 داؤزك

5 



 دش ناءاش# نمالا) لعج( رجأ نم) غيابتلا ىلع ( هيلع <لئسأ املق) نب رذاكللا ارذنم(١ اريذن هو) نينم ؤملل(ا ارششبمالا كانلس رأامو)

 تيعسام ىلعإب اون كنم بلاط ام لام ليصحت ىف “ ال ىسدق كيلعةقفش ىذ]وقرجالا نمهؤانثةسار ءاش نم لعفالا دار !او(اليبسدهب رىلا

 كلام تظفح نالوقي هناك باوثلاةروصبهروص نكت! وب اوثلا سنج نم كسفنا لاملا كظفح سدلف هعيضنالولاملاا ذه ظفحت ناالا |
 هللا ىلا مهذاحت ا ىنعموددصاا اذهب هةمأعم مالسلاوةالصلاهيلعهنا ىرمعلو باوثلاببائلااضرك هب ىئاضرو ىلباوثلا ةلزنع كظفح دنععا ا

 هريدةتليقو لعفيلفاليبسهب راضرىلا قا ةنالابذ ختي نأ ءاش نم نكسادارملا ليقوةةفنلاوةقدصاابوأةعاطااو نا الاءهيلا مهم رقئاليبس |
 (تومال ىذلا ىلا ىلع لكوتو)' هيلع رجأ, هللا نالىرج كلذ هتعاطب هب رىلااليبس و عدملا ذاكاالا ارح أهيلاكوعدأام ىلع كلأسأ اال

 اهأرقو توعج ىلع لكس نالو مهرورسث ءافكتسا ىفهيلا ك سمأ دنسأو هب ق ىنعياليلذ توع نم ىلا كلكي الاليكو تومال نمذختا

 لكوت نمهريغىلا لكي نا نم (حيسو) لمأ لك ىفهيلعداهتعالا لكوتلاو قوام اهداعب قا ؛.نالقع ىذل حصيال لاف نيحاصلا ضءب ا

 ىفكر)هيلعءانثلببويعلالكنعههزنوأ (8الا/) 2 هدمحبولاناحبسرةوأدجلابجويىذلاهقيفوتب (هدمع) هيلع |
 س5تشظشظظ سس سسييُلال[لا_70797ب70707070707ا

 (اريبخهدايع بون ذهب اهلا تت ا 8 َْ

ءارو .هتلعجاذا نالفب ترهظ كاوق نمالياذ انيهاريهط ىعت لونا ا
 5 0 6 هبلات 2 ناو كرهظ

 : 0 1 ىأ (ارشبمالا كانلس .رأامو) ىلاعتةهلوقو ف رفاك ل كىف ماعهناحصالاو لهجإيرفاكلايدارأ ليقو || توندنارتخ ةهللأ : ً 5 : ا

 ا راو كاوا قا نمالا) 0 اواوقنف (رجأ نم ) ىو غيلبت ىلعىأ (هيلع 1 ىذلا) مها عأعا ازجىف فاك (لف ( وردحلا ىلع ار 0 د اوناءالا لعب اوثلاب مهاوحابريبخ هنا ىنعيهدابعأا ائسأام) دممعاي ةيصعملاورفذكلا ىلع ناقعلاب ارذنم(اريذنو ل ةعاطااو نا-ءالا لعب اوثلاب 1

 ضر و تاومسا قاخأا علا نوكي اذه ىلعفهب رىلااليدسهلام قاغنابذختتي نأ ءاش نم نكلءانعم (اليبسدب رىلاذختي نأءاش | |
 فىأ (مايأ ةتسامبني هاوق ف هتنجىلا ليبسلا ذاختاوهتلاةاض صمبلطالالاملا قافتا نم عنمأ ن كلوارج ىسفنل كلأسأال || |
 0 ا نابل سو هيلع هللا ىص هيدن ىمأ 1 ىلا هتو هناحب سون اهانعم (تو.ءالىذلاى لا ىلع كونو لجوزع |||

 0 لكوت ند نالت وميالىذلا ىلا ىلعلاقاكاو هروهأعيج ىفهيلع لكوتين أه ىمأة تبل اارجأ مهنم بلطيال ١

 مل ا هيلع لكوت نم لكوت مطقني الف توعال جهناف ىلاءاوهناحعبسةئلاامأو هتوع هيلع هلكوت عطقنا توء ىح ىلع

 هن .ىنكت) هللدجلاوهللا ناس لقهانءم ليقوهمعن ىلعار ك_ ثال لص ىأ (هدمحبحبسو) ةتبلا عيضيالو ا

 ىلاهعم جاتحالهنا هانعمليقواوب مهم زاجتيف هدابع بون ذ عيمجم ماع ى اعت هنأ ىنعي (اريبخهدابعبونذب |
 5 تبثتلاو قفرلاهفلخل ىفهماعك افك هىمأةفلاخ ىلع ثم دقاذالاقهناك دب دش ديعو هيفو مما فاكم ىلءر داقملاع ريبخ هنالهريغ ا

 لا لحال مم ةنسوا_هنيامو ضرالاو تاومسلا قلخ ىذلا)لجوزع اوف بوقملا نمنوقحتستا# مكتازاج [
 نجرلاوه ىأ (نجرلا تاومسلا قاخ نمرك ذاع ىنعي كاذب ريبرخا لأساف ىأ ,(اريبخ هبل ئساف نجرلا شرعلا ىلع ىوتسا
 هانعمليقو ىري_غىلا اذهب لعلا باط ىف مج رثال ناسنالااهسأ هانعم لبق و شرغلا ىلع ءاوتسالاو ضرالاو

 (نجرلا' امواولاق نجر الاودجس م طليقاذاو) مالسلا هيلع, ربجوه ليقو ىلاءتلناوهواريبخهنعلأساف |

 الدجنأ) ةماعلا ناجرهن 2 اوناكب اذكللا ةمايسمنونعي ةماعلا ناجرالا نبحرلا فرءنام أ ْ
 دوحعسلاو نامالا نعىأ (اروفن) نجرالاو دجسالئاقلالوق ىأ( مهدازو) داي تنأ (ان يمأت

 امتاو ةعجلا موباه رخآو

 ردقي وهو مايأةتسىفاهقلخ

 اهلعت ظل ىفاهقلخ نأ ىلع

 فوذحم |دتبمربخ نج-رلاف

 ىريمشلا نم لدب وأ
 قلخ ىذلاوأ ىوتسا

 (لئساف) ربخ نجر لاو أدتبم |
 مىلاعتهلوق فةلص نع نوكست :مك عقاوب اذهب لئاس لس هلوقك لسةلص (هب) ىلعو ىكم ةزم“الب تا (نزا)-:8) |(

 اري_.خنوكيو (اريبخ) ةلصو أ هذع شتفوهنع < كلوقتك هنعلأسوهب لغتشاوهن متهاكلوقك هبلأسف ميعنلا نءعذئموب نلئسنل

 بتكلا ىفروك ذم ىلا هتةئلاءامسأ نم مسا نجر لاوأ تجرب وهباريبخ الج .رلأسافو أ هتجرب كري افراعالجر هنع-أساف ىألسلوعفم
 فرءئامنولوقي اوناك مث م نموهركسن نم فرعن ىتح بت تكلا لهأ نم كربخ نم مسالا اذه-لأساف ليقف هنوف رءياونوكي لو ةمدقتملا

 اودحسا) نيكرشملل مالسلا وةالصلاهيلعدم لاقاذا ىأ(مط ليقاذاو) ةماولا ناسدح .رهل لاقي ناكو ةمايسم نونعي ةماميلاب ىذلاالا نجحرلا

 مسالااذومهنوفرعياوناك انمهمالدب مس نع اؤسا نوفل دجسنف نجرلا فرعذال ىأ (نجرلامواواق)هلاوعشخ اد هللاولص (نجرلل

 ان يصات ىذا(: صانال دجسنأ) موحرلاو محا ارلاو ميحرلا لمعتسا (كمهم الك ىفالمعتسم نكي م هنالهانعم نعوأالوهجما نعلاؤسلاو

 ىمسسلا انتا وأد مان مايا دحتسأ اضعبالاقم يضعب ناك يا ا دمج ايدو>عء#لاب كيمالوأ هلدوحسلاب ا

 لجرلوقةت ةفلابملاةينبا نم نال_ءف نالةجرلا ىفاه دعب ةباغال ىتلاةج-رلاوذةغللا لهأ دنع هانعم نالاو دناع دقفوهام فرءنالو نجر

 نامبالا نعادعاب:(اروفن) ندرالاودجساهلوق( مهدازو) شطمعلاةياهنىفناك اذاناشطع ١



 هفلتخلا نادلبلا ف مهني رطل انفرص وأاط ثارتك الاةقواه دوقج وهمعنلا نارفك الامهرثك ىباف (اروفك الاسانلارثك أىباف)

 عنصاورك ذيالوا ذك وب انرطماواوقيناوروفكلاالا اوبافةدوذاذرو دوجو لطو لباو نم ةنوافتملا تافصلا ىلعوةرباغتملاتاقوالاو
 هكنالملاناىوروبآلا ًارقوءاشي ثيحهفرصيةنلا نكسلو ماع نمارطم لق أ ماع نمامام معها ىضر س ابعنإل نعو<_ةجرو ىلاعنهنلا
 ىسانالاو ماعنالاوةدلبلار يكن: ىف باوجانه نم عزنني ودالبلاهيف فاتخم نكسلو فاتخمال نال ماع لك ىفدهرا دقمورطملاد دع نوفرعي
 تارام ا ءاونالا بصن دقواهقللاخ ىلاعتهننا نا ىأر ناور فك ىلاعت هللا قاخ نمءاونالاو ىهن وكن نادتخوءاونال اىلاراطمالا بسن نمو

 انثعبلو ىرقلا عيجةراذنءابعا كنع انففحانئشواىأ (نب رفاكلا مطتالفاريذنةب رقلك ىنانئعبلانئشواو) رفكي ماهيلعت.الالدو
 هب كانمظعو كيلع ىمالا انرصقف نيملاعلاةفاك ىلاةلاسرلاب نيلسرملاعيج لئاضف كل عمجن نا انئش نكحلو اهرذني ايدن هب رقلك ىف

 نمهيلا كنوع ديايفنب رفاكلاعطنالوديدشنلاو ربصلاو ركسشلاب كلذ لب اقف لسرلا اهي عجاببطوخاذاو مهاكك كدحو نوكستف
 هجيهتا ذهب دي راوءاوهالا عيج ىلع فاض .ررث افءاسنالا عيج ىلعكن 74 ما" و مهتنهادمو مهتقفاوم

 02202 25225535 25552595595 يور

 اولقاورطسماذا منوه مهرفكرا دوت ىأ(اروفك الا سانلاك أنيق) ىلامتةئاةردق فاوركفتي و" نيم مح. ىو

 هاوسروةئلاواقكبربلاةاذامنوردن لهلاقف سانلا ىلعربق ف رصن الفيلا نمماسرثأ ةينيدملاب أ ب ريدم ب نيرو
 رفاكو ىبنمؤم كلذف هتجروهنلا ل ضغب انرطملاق نمامافرفاكو ىف نمؤم ىدابع نمحبصأ لاق لعأ أأ يدم مهعرقو

 0000010 3 ا ناودم راك كقالادكوا دك وب ابرطسلاة نساك اركاب | ينم مع دير
 بجوةستلةراذنلالقث كانلجواهلكىرقلاىلا كانثعب نكلومهرذنيالو سر ىأ (اريذنةب رق لك ىانثعبل 00 و

 00١ اولا 00 د1 مط يقرا جرالاوةنارعلا نس كالا دعاس كربص | نع قمر لس
 ( ني رحبلا ج م ىذلاوهو) ىلاعت ل اوقهاديدش ىأ( اريبك اداهج) نآرقلاب ىأ ( هب مه دهاجو) مهتنها دم وأ انكاهبو لا مير

 ةبوذعلاديدشىأ (تارفبذعا ذه)امهي راج ىفامهلسر أل يقورخآلا ىلعامسدحضافأوامهطلخ ىأ ١ ىلع 00
 الفهبردقبازجاح ىأ (اخزربامهنبب لعجو) سم ليقوةحولملا دي دش ىأ (جاج ألم ذهو) ةوالخلا ىلا ليم 1 ا لك

 دسفيالورخآلا ىلعامم دح أ ىنبيالفاعونمارتسىأ (اروجحارجخو) بذاعلإب ملل االو للاب ب ذعلا طلتخي | ىو ى رقلا ةفا 0
 اذهلجىأ(! ارهصوابسن هلْ ارششب ) ةفطنلا نمىأ (ءاملا نم قاخ ىذلاوه 3ع وق بذعلا جلا د 1

 الامرهصلاوة_-هرحلا بجوبامبسنلاو هحاكن لحب امرهصلاو هحاكن لحالام بسنلا لبق ورهصو بسإ ةدهاجمربْذْن لذ ىلع بجول

 هللا موح دقو حاكسنللم رحنا سنلاوهو ةبارقلا هبشت ىلا ةطلخلا ارهصلاو ةبارقلا نم بسنلا ل يقو اهبجوب ل 0 2
 ىفهنايب و كلذريس فت مدقتدقوةبآلا <تاهمأ كياع تمرحهلوقاهعمجي واعبس ببسلاب واعبس بسنلاب ل

 : : . .: تادهاجما كاتهننالوسر
 ركذلاريشبلا نم نيعونةدح اولا ةفطنلا نم قاخ ثيحدارأام ىلع (اريدق كب رناكو) ءاسنلا ةروسريسفت كنز

 ناىأ(مهرضيالو )»و دبعنا ىأ(مهعفنبالام) نيكرشماءالؤه ىنعي(هنلا نود نمنودبعي و تنالاو ا اقف ماع
 0١16 اان ىتاشإلب روع ناطب تلا ناعاانيعم ىأ (اربهطدب رقع فاكلا ناكو) ءوكرت || جيهس ب ىلي 3

 ةبواعم ني رواجتمامهالخ (نب رحبلا جرم ىذلاوهو)ة دهاجم لكلاعماجاريبك !داهجىرقلا
 ةفص(تارفبذع) اهمهدحأىأ (اذه) نب رح نيعساولا نب ريثكلا نبءامملا ىمسو ىعرتاهتيلخاذ|ةبادلا تج ىملوقن نيقصالتم

 ١ لصفيهتردق نمالئاح (اخزربامهنب لعجو) ةحولملاديدشىأ لل ةفص (جاجأ حم اذهو) والخلاىلا برقي ىتحةب وذعلا يدش ىأ ب ذعل
 ' اروتسماباج هلوقكنيعالا نع اعونمارتسو (اروجح ارجو) نالصفنم ةقيقحلا فو ناظاتحرهاظلا فامهف ج زال امهعنعوامهنب

 - مهاب شاروك ذىأب سن ىوذنيمسقرشبلا مسقتدارأ (ارهصوابسن هلعف-) اءاسنا(ارمشب ) ةفطنلا ىأ (ءاملا نم قلخ ىذلاوهد)
  (اريدق كب رناكو) ىتتالاورك ذلا نيجوزلا هنم لعف ىلاعنهلوقكن هب رهاصياثاباىأرهص تاو ذو نالف تنب ةنالفو نالفن'نالفلاقيف

 - ناكو) هوكرتنا(مهرضيالو) هودبعن(مهعفنيالام هللا نود نم نودبعي وإلامهب نوكيدلاو تل !نالةرهاصملاب واهب عقيلصاوتلان ال
 . ةرهاظملاونراعملاو نيوعلاكر هاظملازريهظلاو زب زعريغلعافم ىنممليعفوارهاظموانيعم (اريهظ) هب رةيصعم ىلع(هب رىلعرفاكلا
 ٌْ نحجرلاةيصعم ىلعهنواعي وناطيشلا عباتي منصلاةدابعب رفاكسلا نا ىنعملاو ةنراعملا



 ارهاط ناك اموهباع نع ك>اموةراهطب ىأروهطبالاةالصال مالسلاوةالصلاهيلعهلوق هنموانسحاروهط ترهطن كلوقكر هطالا

 ءابلا نم يلع لزني وىلاعتهلوقهدضعي و نسف ةراهط'ا نايب ةداب زاذهن اكن ا ىلاعن هللا هج-ر ىعفاشلا بهذ موهوهريغلارهطم هسفن ىف

 ءانب نالديد سريغ ع ونمو عوطقك ةيدهتملالاعفالا نم قد ثموهام ىلع«_سايقو ئيش ىف ليغفتلا نملوعف سيلفالاو هب كرهطيلءام

 موز ناك ناودعتم لوعفلاف ايدعتم لعفلان اكن افةغلابما| لوعفلا
 ا

 وهرحببلا ىفلاق ]سو هيلعةنلا لص ىنلا نعىورام ليل دبهب رهطتيا ل مساوهف ءريغارهطملاهسفن فرهاطلا
 ناسنالارهطي هنالرهطملاءااورطملاهيدارأو ىناسنلاو ىذمرتلاودوادوب هجرت هتتيم لحل اهؤامروهطلا
 ىتحرهاطااوه روهطلا ن اىلا ىأرلا باص أب هذو ءاملا,صةخريهطتلا نا تبثف ةساجنلاو ثدخلا نم

 ةلازازااههةساجنلاةلزازآحولواهوحنو قيرلاو لخلال_ةمةرهاطلا تاعئاملاب ةساجنلاةلازا اوزّوج

 اذاءاملابءوضولاز وج ىتح كلاملوقوهو ريهطتلا ه:مرركنامروهطلا نأىلامهضعب بهذواهم ثدحلا

 ايش عقاولاناك نارظن هت روهط لوزن لههحب روأهنولو اهمعطري_غئشءاملا ف عقو ناو ىم هبئضول
 هرارق ف ثكم لا لوطب ريغتولاكهب ةراهطلازوحتفراجشالا قار وأو بارتلاو نيطااكهذعءاملانوص نكميال

 ةرواجمللهريغتنالهبةراهطلازوجن هت ئاربءاملاح ورتيفهيف بصي نهدلاك طادخالام هيف عقوول كل ذكو

 الفهتي روهطلوزنامعوحنو نارفءزلاو لخاكهتطلاخو همعءاملانوص نكمي أي شناك ناوةطااخمللال

 هبءوضولازوجيهتي روهط لي زيالارهاطأيث عقاولا ناكنارظنهفاصوا دحر بغتي /ناوهب ءوضولا زوجي
 ناوءاملا سن نينلق نم لقأءاملا ناكنافهيفرظناسحنأيش عقاولا ناكن اواريثكو أاليلقءاملا ناك ءاوس

 نعىورامهيلعل دب ىدادغبلابلطرةئامس+ ناتلقلاو هبءوضولاز وحب رهاطوهفرثك اف نيتلقردق ناك

 ناك اذالاقف باودلاو عابسلاهدرثةالغلا فن وكي ءاملا نع لسهنا |سوهيلعةنلا ىلص ىذا نع رمت نب

 لهأ نمةعاجو ق>ساودج أو ىىفاسشلالوق اذهو ىذمرتلاو دواذوب اهجرخأ ثبخلا لمح نيتلقءاملا
 ىلا ةعاج بهذوهفاصوأ دحأريغت ملام هيف ةساجنلا ع وقوب سجنبال دحلا اذه غلب اذاءاملا نأ ثيدحلا
 ءاطعو نسحلالوقاذهو هحب روأهنولوأهمعطرب_هتملامهيفةساحنلا ع وقوب سجال ليلقلاءاملانا

 ربي نم كل ىتت_سيهناهللالوسراي ليقلاق ىرد | ديعس ىنأن ع ىورامباوجتحاو ىرهزلاو ىخذلاو

 ضيحلا قرخاهبف ح رطترثب ىهوةعاضب رثب نمأوتيأهلل'لوسرايت لق لاقةياور فو ئث هسجنيالر وهط

 اماعنأ) ءاملا كلذ نم ىتسن ىأ(انقلا م هّيقنو)ةدلبلاعضومهبدارأل يق (اتيمةدلب) رطملاب ىأ (هب

 (مهنييهانف رص داو لجوزعهل اوقو ناسنا عج لق وىبناعج ىمانالاواريثك اريشب ىأ(ا اريثكن سانأو

 ضرالا قهفرصيهللا نكلو ماع نمرطماب ماعام سابع ننب!لاقو ىرأ ةدلبب ةيصو ةدلب ةيص رطملا ىنعي

 ءاشي ثيح هللا هؤرصي اهيؤرطغءامسااوالاراهمالو ليل نم ةعاس نماماعوف ىصىو راكاذه وةبالاهذهأ أرقو

 قازرالاهذه مسقلجوزعّلا نكلو ى :رخ أ ةنس نمر هاب ةنس نم سدللاق هعفري دوعس» نبا نعىورو

 ىصاعملاب موق لمع اذاو مواعم نزوو مولعم ليكب ةنس لكهنم لزم رطقلا اذهىفاين دلاءامسأام ذه ىفاهلعذل

 في رصن نمدارلاليقوراحبلاو ىفايفلا ىلارطملا كل ذةنلا فرص يجاوصعاذاو مهريغىلا كلذ هللا لوح
 اورك ذتيلىأ (اورك ذيل) جيرلاىلاعجارفي ردتلا ليةواهوحنواذاذرواثطوالب اوهفي رمصتر طملا

 راسه[ سك احلا 6! توق 1-21 < كا ك2 02د 22322

 (هبيحنل) مزالفامز

 رك ذ (اتيمةدلب) رطل
 وأدلبلا ةدارا ىلعاتر.م

 (اريثكى مانأ اواماعن اانعلخ

 ماهبلا ءاملاّةقسنوىأ

 ا-:ةلخاممو سانلاو

 ىأ ىسان ا وام اعنأ نم لاح
 اتقلخامم ىسانأواماعنا

 لذفملا رقو ناتغا قمأو قسو

 ىسانالاو هيقسذو ىجرللاو
5 1 ٠ 

 سايقلا/ ل عىسناعج

 ناسناو ىساركو ىسركك
 ناحرسك نيساناهإضأو

 نونلاتلدباف نيحارسو

 ببساهمتامح نال ىسانالاو

 ماعنالا صيصختو امهتايحل

 ةقلعتم ىسانالا عفانم ةماع
 مهيلع ماعنالا ناكفاوب

 ماعنالا ريكنتو مهيقسس

 ةرثك!اباهفصوو ىسانالاو

 سشانلا ربثكخأ نآل

 نمبرقلب نوخينم
 مسييف راهنالاو ةيدوالا

 نيدعبتملاءالؤهدالب ضعبدي ربهنال ةدلبلاريكنتوءتجر نمةللالزنيا ب نوشدعي ريثك مهو مهاياقب ومها ةعاوءامسا قس نعةينغ
 مونطاوب ىفةراهطلا اورثؤي نا مهقح نم نا نايب ومطامارك اروهطلابهه_صوءاملاةللزتأامةلج نم ىسانالا قسناك انلوءاملا ناظم نع

 نيبلوقلا اذهانفرصدقلو دب ريىلعوةزجاورك ذيل (اورك ذيلمهنيهانفرص دقاو) ءايحالا طرمشةي روهطلا نال مهرهاوظو
 ةمعنلا قحاوفرع و اوريتعي واوركسفتيلر ظقلالازناو باح سااءاشنارك ذوهو ل سرا ىلءةلزنا| بتكلارثئاس فون ارقلا ف سانلا

 اوركسشف هيف



 هظفحتاظيفح ىأ(اليكر يلعن وكن تنأفأ)هاوه عبتم لكفوه نسحلا نعوىىناثلا دبعو لوالا كرثهنم نسح ار جح ماذا ر خخخ أ دبع
 0 0 را ايلا لاناف رعىدطاىلاىوطا نعهفرصتف الكوم هيلع ن وكت تنافأ» اوهمامةدابءوهاوه ةعباتم نم
 ىتحاه م دقن ىنلا نم دش |ةمدملاهذه ناك ب سحن لب هانعم ةعطقنم مأ (اليبس لضأ ه.لب ماعنالاك الامهنا نولقعي وأن وعمسي

 ظ . يشرولامعنالبنيببش والقرب الوان ذأ تلا عامساىلا نوفنيال مهنالل وقعلاو عامسالا ىف واسم مهنوكىهو اهبلااهنع بارضالاب
 ميلانو هلدجستواهم رحبت ماعنالا نالاهنمةلالض حج 7 مهم لالدتسالا مهكر رتللال ذتسالاب ناطيشلا مهبكر دقفةلالضلاو ةلغغلا ىف لثم

 الوم رانوداقنيالءالؤهواهب راشمواهعارمل ىدتهمواهرضيام بنتحتو اهعفنيام بلطتواهملاع ىسي نمئاهبلا نسحي نم فر «ةواهفلعي نه
 د شاوهىذلاب اقعلانوقتيالو مفانملامظعأوه ىذلا باوثلا نوبلطيالو مهر دعوه ىذلا ناطيشلا ةءاسا نمم مملاهناسحان وفرعب

 . لهلا عمججمدآلا اوى 0 اولقعو حور ةكئالللاولاقو ى ورلا ب ذعلاو ىنطا عرسشملاوه ىذلا ىدحال نودتهمالو كلاهملاو راذملا

 . نعمدصيل نم مهيفنالرثك الارك ذامنا اوماركلاةك-ئ الملا لضفلقعلا اوحورلا هتبلغ ناو ماعنالا هتاضف ىوطا او سفنا!هتيلغنافءالتا

 دك ) هنردقو كب رعنصلارظدتملأ(كب رىلارتمأ) نمآنممهيفنالوالاضعءاددب ("0/8) ىفكوةساب رلابحالا مالسالا

 مف هطس ىأ (لفلا

 نيح نم كلذو ضرالا
 ىدنعهلاحامه دبعفار خخ ىوه مثهقلاخ هللاةدابعك رت نمت أر أس ابعنب!لاقوهديعوهنم نسحالاذخأو

 نمهاوهيامةدابعو ىوملا عابنأ نمهظفحتاظفاحىأ (اليكوهيلعزوكس:تنافأ) دبعيهلا ىوطا ليقو

 ىأ (نوعمسيمه رثك أنابسحت مأ) لاتقلاة ب ؟اهتخسن ىلكلا لاقو كلذكت سل ىنعملاوهللا نوذ لوقف سما عواَط

 ىنلا نم مظعأ ةمذملاهذهو مالعالاو جلا نمنونياعيام ىأ (نولقعي وأ) ماهفالا بلاط عامس لوقتام دودمب لظدهنالر وهلا

 0 ا ا تراس ءوساذادلوتلا نوعنسال سدانعةدشل ميتال تمدقت أ ٠ ربو

 | قو مالكلاب هعافتنا مدعو ىا(ماستالاك الا) مهام ىأ(مهنا) ىلاتاقف اسال مههشةتلذ دنع | ب حو ني
 | اهب راشمواهيعارمل ىدتهتمئايبلانال (اليبس لضأ مهلب ) ىلاعت لاق نر كسفتلاوربدستلا ىلع مهعادقا ةلداتؤدم ل و تنس

 مهقلخ ىذلامهب رنوعيطبالو قحلا قيرط نوفرعبالرافكلاءالؤهواهنو دهاعتي نبذلااهبإب رال داق.:و واو) ةلعأل 3 و

 (لظاادم_ميكشب رملارتإلأ) ىلاعتهلوق و كلذ نواعفيالرافكلاو :ودحست ماعنالا نالو مهقزرد 000 ا

 اًمئادىأ(اك اسوعجلءاشولوإ هعم سمشال ل ظهنالادو د هلعج سمسا عواط ىلا رجفلا عولط نيام وه و 1 7 0

 سمشلا نكن مول هناهيلعاهنلالدىنعم (اليلدهيلع سمشلاانلعجمث) سمشلا هبهذتالو لوزيال اتباث م1 3 1
 | اب انيلا) لظلا ىنعي (هانضبقمن) اهدضب فرعتءايشالاوةماظلا تفرع اارونلاالولولطلا فرعامل 5 9 0

 ةءلطاذاف سمشلا ع وارسال عج سا لاطلان | ىنملاوهيلع قانئلا سمشلاب ىأ (اريس 58 0

 |ةيوهشتساغسوأ (يريلا لوتس ىناوعر) انينخانفرخأزج لقانا ضقرسمشلا | رم يس
  منادبالةحارىأ (انابسمونلاو) هسال ىلع لمتش ىذلسابللاكمىنث لكى شغت ليللاةملظ نا ىنعملاو فرك الشال ف

 |لافتشالا بلطو مق زرءاغتبال هيف نورشتننانامزوةظقن ىأ (اروشنراهلا لعجو) كلامج الاعطقو (هانضبق 9 اهدادضإب

 وه روهطلا (اروهطءامغامسلا ن ءلزنأو) راما ىن»ي (هتجرىدي نيبارشب حابرلا لسرأىذلاوهوا) 00 7
 محمل اندرأثيحىلا (انيلا) دودمملا

 !ىناثلا ناكف رومالا نيبام لضافتل مث ءاج وهيلع ىتاتىتلا سمكا أزف ازجىأ اليلقاليلقوأ ريسعريغاله_س

 عج (اسالربللا كل لمج ىنلاوجو) تقولا ف ثداوحلانيبامد_عابّب لضفلا فام هيب امدعامتهمش ىناثلا نممظعأ ثائلاو

 لال يقر هكر ردع عطقت|هنالت وبسم مئانلاو عطقلا تبسلا اوك امعالا ءطق وكن ادبالةحار (انابسمونلاو) سايللاكر 2

 نراها لعجو)هتلباقم فروشنلارك ذه دعب وليل واف وتب ىذلاوهو ىلاءتهلوقكوهوقايحلا عوطقمهنالتيماتوبسملاوت وللا
 ”راهظااهيف ا 1 1 مونلا نمثاعبناروشناذا

 دو 1 ١ رم امال نسان وز يم تس افورطس احس جره لام ادق ىأ 1

 ىف | وةشدرالا هيدقوتو هبأضوتبا ل دوقولاوءوضولاكروهطهب رهطتي ىأروهطءاملكلوقكم ءاورهاطءام كلوقك ةفص

 لوالا نممظعأ



 مهصعب رزاوبنأب نومي وءايبن أد>اولا نمزلا ف ثعبي ناكد قف ةوبنلا ىاننالةزازولاوأحلل اوهورزولا نه هيلاعجرب نمةغللا ف اوه
 ريمدتلا( اريمدت مهان يصدق امه وب كف مهارذنا اومويلااب هذفهريدقتوهموقو نوع .رفىلا(انتاي أبا اوبذكنبذلام وقلا ىلاابهذاانلقف )اضع
 مهي ذك ريمدتلا ق اقكتساو لسرلا ةثعبب ةح !مازلا ىنعأةصقلا نمدوصقملاامهنالاهرآو اطوارك دف ةدقلاراصتخا دارا بيم مابك الهالا'
 (مهانقرغأ) عيمجللابب ذكست مهنم دحاول هي ذكست ناكو ا اثيشو سي رداواحون ىنعي(لسرلا اب ذك امل) حون موقان يمدو ىأ(حون موقوإ
 مهان دعو وإصأو حون موقل (نيملاظال )ان ايه و(اندتعأ أو) اهب نوريتعيةربع(ةيآسانال) مهتصق دامهقارغاانلعج و( مهانل هجو) نافرطلإ
 ةزج (دوكو) | داعان يمد (اداعو) رانلا ىأ(اهل اباذع) همومعب مطوانتيو كرش ملظ نم لكل ماعوهو أر هظاف مهميلظن دارا هنااا

 بام مهو ااوكلهف مهين اولتق ةب رق سرلا ليقو مهرايدب و مهبف سفن مهبتراهنا ةيوطمريغرثبلا ىهوسرلا لوح مهانييفابيعش اوي ذكسف مانصالا نو دبعي اون اكب يعش موق مه( سرلا باد او ) ربك الا بالا مسا هنالوأ ىلا لبر وان ىلعادوعواص”ريغوةليبقلا ل. وات ىلع صفحو ”٠
 لسرلا مهيلالسرأةنلاالااهماعبال (81/8) (اريثك ) روك ذملا(كلذنيب)ا ا نكعلهأو (انورقو) دودخالا سرلاودودخالا

 هلانبب (لاثمالا هلاثب رض | ؟ يمدق امهوبذكف ىأراضاهيف (مهان م دف) طبقلا ىنمي (انتاب اباوبذك نيذلا موقلا ىلا, مه سفاجربت يتيم اتاتق (مرس ل( الكو) اوكلهاو مهوب ذكف
 دقفادحاوالوسرب ذك نم ومظوس .رىأ(لسرلااوبذك الح ون ٌموق ولاك الها مهانكلهأ ىأ (اريمدن)

 صصق نم ةبيعكلا صدق" 50 ل . ةارو < ذ كل ذل 8 م 2
 9 ا (ٌدوع واداعو) ايندلا ىف باذعل !لجاع نم مهب ل->امريغىأ (اماًاباذع)ت .رخالا ىف( نيللاظالادتعأو ) | (ايحا رار نلرالا (| ل ا ا: حا ظفلبءرك تكاتف سر

 1 ا لا شاومباةئأاوناكو اهيلعالو زن سرلارثب لهأ ناكمبنم نب ب هولاق ( سرلا باو ) دوما داعانكلهأ ىأ 1
 0 ا . || مهاميبفابيع ثاوذ و مهنايغط ىفاوداعف مالسالاىلا مهوع ديابيعش هيلا هللا ثعبف مانصالا نودبعي |

 1 3 دا .
 هنالانربت قاثلاوانرذحوأ ميتاواك كالا فب رب سرلا كسيقو مهعاب رومهرايدب و مهب فسخو رثبلا تراهنامطزانم فرثبلا لوح 1

 نع (ارتأ دقلو) لغرف | عال ارا مهنا. واتظ ناو نون تتر ني
 و دس( ةيرقلا ىلعإ له“ سرلاو دو دخالا بادح أمه ليقو سا ةروسىفةنلا مهرك ذنيذلامهوراجنلاابيبحاهبفاواتق ةيك اطنإب |! |

 دى هلانب رضالكو) سرلا باص ودووداعنيباريثك انورقانكلهأو ىأ (اريثكك لذ نيبانورقو )دودخالا

 0100 0 0 مهانكلهأ ىأ(اريبنتانربتالكو) راذنالادعبالا مهكساهم لف مويلعةجحاةماقاىفهابشالا ىأ ( لاثمالا (
 ىهوطول موق تاب رق ىهوةراخ ا ىنهي(ءوساارطمت رطمأ ىتلاَةْب رقلا ىلعا اوت أ دقلو ) ىلاعتدل اوقؤاك الها ||

 تيفو اهلهأ 0 اهب رأ . 5 5 . 2ك م ا
 - ىلا: ل مفأ) ثيخلال معلا نوامعي الاهلهأ ناكواهرغص !ىهوةدحاو تيجنواعب رااهنمهللا كله | ىرق سج | ا

 ل ترطم ةهدح :٠ 1 0 هع ||| ُ 8 00 2006 001 1 :١

 الا كنو ذي نا كوأراذاو) ىلاعتهلوق قاثعب نوفاخعالىأ (اروشن نوجربالاوناكلب ) مأشلاى لا مهرمم ||
 مع (انلضيلداك ناالوسر هللا ثعب ىذلااذهأ) انزهتسسملاقهباصأ عم ماذا ناك لهج بأ ف تلزن (اوزه | ا
 5 7 _ 7 1 اهيلعربصن لول ىنملاواهند ابع ىلع ىأ( اهيلعانريضن  الولانتملا ) ةدابع (نع) انلضينابراق دقىأ | ا

 0 الا نم ةراخخلاب هامرهنم نسحً ارح ىأر اذافارح دمعي ناك نيكر شما نم لجرلا نا كلذو (هاوههلاذختا نمتيأرأ) ا تشم باد رتل ندي || ةضاطحاىأ (اليبسلضأنم)اةيستزسآلا ف ىأ(باذغلانوريتستومطافل

 مهراصباب كلذاو دهاشامأ (اهنورياونوكيرلفأ) ء وسااراطما ىأدت اوزلافو ذردصموأ ارطمةب رقلا ترطمأ ل صالاو ناثلوعفم ءوسلا

 نوامايالوأ نونمؤيالفاثعب نوفاخحالث عبلابةرفك اموقاوناكلب (اروس:نوجريالاوناكلب) اونمؤيفاوركفتيف ماشلامهرفسدنع ||
 ىنعم ىفاؤزههذختا ١) و زهالا) ةيفاننا (كن وذخت نا كوأراذا دز مهاسعأب ا اون ىلا ل اودولا فمهعمطلن وئمؤملاةلمايأك ار 3 ا

 ثعب ) ىذلاا ذهأنيلئاق ىأءازهتساوراغصتسا|ذهورمضملال اوقلادعب ىحم (ىذلااذهأ) هب أ وزهموأو ,زه مضومم ذْحْنالصالاو هبأزهتسأ |
 ةقراف ماللاوةليقثلا نم ةففخ نا (اهيلعان ريص ن الولانتط نعانلضيل داكن ا)هئعب ىأ ف و ذح ىذلا ىلا دئاءلاولاح فو ذحملاو (الوسرُ '

 نيدلامهنيداوكرتي نأ مهميزب اوفراش ىتح مهيلع تاز ضرعو مهتوعد ىف |سوهيلعفثلا ىلصهنلالوسرة دهاجم طرف ىلع يل دوهو
 ناوهنوتوفيال مهنا ىلعةلالدو ديعووه (باذءلا نوري نيح نوماعيفوسو) مهنط ”[ةدابعب مهك اسمتساو مهجاجل طرفالول مالس١ ا

 هريغلضيالذا ةلالضلا ىلا سو هيلع للا ىلص هللا لوسرل ةبسن هنالانلضيا داكن | مط وق نعباوجلاكوه (اليبس لضأ نم )لاهمالاةدمتلاط
 !دههلوسراىلاعتهللا لوقيف ههلاهلعاجوهاوهدباعوهفرذي و ىئانابفاوهعاطأ نمىأ (هاوههطلا ذختا نمتيرأ)هسفن فلاضوه نمالا ||

 ناك ةيلهاجلا لهأ نمدحاولا ناىو رب ىدطا ىلا هوعدتنا عيطتستفيكهاوهالااد ءوبعمىربالىذلا |

 اشن رو نا قعل ةراخلا
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 أ
 ا
 ا
 ا
 ا
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 ا

 ا



 هيلعلبقأ مئاورظنيلو باذعلامهبلح مهموفءيلا اوكشاذاءايدنالا نالدموقل فر وختو ةياكشلل ميظعتا ذه واو ذُحتالناثلوعفموهو
 ىلتبم كلبق ىن لكناكك ل ذكى أ( اريصن وايداه كب ربى كو نيمرجلا نماو دعىن لكلانلعج كا ذ كو )لاقف مهيلعةرصنلاهدعووايلسم
 ىقكوىأ ةدئازءابلاواعجوا دحاو نوكين أ زوجيودعلاو مهبلعكلارصانو مهنمراصتا الاومعرهق ب رطل لااايداه ىف كافكوهموقةوادعب

 اله ىنعي (ةدحاوإلاعمتجمىأ نآرقلا نملاح(ةاج نآر فلا هيلع لزئالول )دوهيلاوأ شي رقىأ (اورفكن بذلالاقو) زيبتوهوايداه كب ر
 نالهتحت لئاطالاةاراممولوقلا نملوضفوهو قي رافتلا ىلع لزنأهلامو ةثالثلاب 2 ؟لاتازن أ م5دحاو تقو فةدحاوةءفدهيلعلزنأ
 ضارتعا اذ_هوةدحاوةاجليلدباعفادتم ناكلالاو لزن أ ىنعبانهلزنواةرفتموأ ةد-اوةاج هلوزنب فاتخالهب جاجتحالاوزاععالا ىمأ
 اولامو جهملا اوذب وةب راحلا ىلا اوعزفو ةبصانملاباو ذال ىت- مه دستيتماوز ربافروسلارفصأ نمةدحاوةر 0 ءالدساف

 لزئالولهلوق لول دمىلا ةراشا كل ذك ىف كلذو نب رسشعو ثالث ىفوأ ةنس نب شع ىفاقرفم لزنأ كلذ كى أ مط باوج ( كل ذك ليحل ل

 ىوقبإمنا نقلتملا نال هظفحتو هيعن ىتح (كداؤف )هقي رفتب (هب تبئنل) كلذ نأ معاقالاقرفم نآرقلا كيلعلزن ؟لءانعمنالةلجنآر ةلاهملع

 لوصولا رت :اوتب رحضلا نع كداؤفدب تبننلو اءظفح نعزجتلةدحاوةلج هيلع أولو ءزج بقع ز جو ئمدعب أيش لعلا ظفح ىلع هبلق

 هب قاعت ىذلا لعفل| ىلع فوطعم (اليترتءانلترو) بوبحلابتك لصاوتب نكسب 2 (51/95) حبحن با ناللوسرلا عبباتتو

 كال ذككموق مهوةكمكرشم نمءادعأ كل تلعجاكو ى (انلعج كل ذكو) لاقف ىلاعت هنلا هازعف ار وجههم 00 1

 اوقلدق لبق اينالا ناف كلذ كيلع نربكيال ىنماو نيكرشملا ىأ (نيمر هلا نماودع ىن لكل انلعج 8م اال م
 ةفقو دعب ةفقوو ةنآدعب نأ

 هنءارق ل يترتب انصماوأ
 (اريصنوايداه كب رب ئكو) ىلاعت هلوقوهو كييداهو كرصان ىنافاوربصاكتنأ أريصافاوربصف مهموق نماذ ده

 ليجنالاو ىموم ىلعةاروتلا تازن أ مىأ (ةدحاوةلج نآرقلاهيلعلزئالولاور فك نبذلالاقو) ىلاعت هلوق
 (كداؤفهب تبثنل) كلذانلعف ( كل ذك ) ىلاعت هنلالاق نيعج أ ,ييلعهنلا تاواص دو اد ىلع روهزلاو ىبيعرلعا لترد 6 هلوق كلذو

 نؤرقيو نوبتك,ءايدنأ ىلعتازن ةمدقتملا تكلا نافهظفحتو «يعتف كبلق هب ىوقنلاةرفمانلزنأ ا ىأ هارقا ىااليترتنارقلا

 لأس نم باوجوهام+ نمو خروسنملاوزيسانلا نآرقلا نمنال وأرقيالو بتكي ال ىأىن ىلع نآرقلانلزنأو انييبتهانديوأ تدمثتو لسرتب
 هبلماعلاىلعرسيأو سو يلعتا سنا لوسر هدأ نوكيلءانقرغق فقع تارأ ١ى ثدحترومأ نع أ _ لسرتف نيسنلاليترتلاو

 ةبادعب ةبآ اقب رفتهانقرف ليقوتدثتو لسرتىف نيستلا ليترتلاوانايب هانبب و سابع نبالاق (اليترتءانلترو) || (لثم كنون يالو) تبئتو

 ىأ( تحلاب كانئجالا ) ك ىم أل اطيل ىف كلهن وبرضي ىأ (ِلّمِع) نوكرشملاءالؤهدمايىنءي( كنون أيالد) || مهتالاؤس نم بيعلاؤب
 ىف لك هناك ةإطابلا ندخأَد) اقحدبشلاهبعف ديامىمسوالثمهبشلا نم نودروبام ىمسف لطبتولثملا نم هبااجام هبدرتاع

 (نورشحي) نيذلامهىأ(نيذلا) ىلاعتلاقف نيكرسشلاءالؤهل أمرك ذماليصفتوانايب نسحأ ىأ(اريسفت كانئج الا) نالطبلا

 ًاطخأىأ(اليبسلضأو) اريصموالزنم ىأ(اناكمرسش كئلوأ منهج ىلا مهعؤجو ىلع) نورجيدنوقاسنكأ أ يبدي كانينأالا( قحلاب

 00 ا رمال تاكو باكل سومان 1دقاو) ان ةوق 9 قير |(. تع صو نق نب
 هذا مطاؤس نمى ًامهلثم نمىدؤمو ىنعم نسح ا وهامبو (اريسفت نسحأو)
 دب ز نمدي رن كنا ىلءليلدهيفاهجو نسح اور عناكن ادار عوادب تي [ 0 هيلعاليلدمالكلاىف نال مهلشم نم فذحا؛ءاو

 ' اذكو اذكءانعمليقاك تيكو تيكمالكلا |ذهريسفتاولاقف انعم عضوم عضو مالكلا هيلع ل ديامعفيشكتتلاوهريسفتلا ناك انو
 ”  نسحاوهام وهاطعت نا انمكح ىف كل قحاملاوحالا نم كانيطع.الاةاج نارقلا كيلعلزن اله ن ولو قي ةبيع ةفصو لاح كنون يالوأ

 نأ نمزاعالا ف لخ دأاهنم ئملزناطك قي رافتلا كلت ضعيباونأي ناي مهيدحن * اق رغم ليزعت نا ىنعي هت ىلعةلالدو هيلعتشعب املافيشكس:
 ١ ربخرشو عم كئلوأو كئلوأر خر شوناثأدنبم كئلوأ اوأدتمم نا 8 رش كئلوأ موج ىلا مهه وجو ىلع نورسشح نيذلا)ةلج هلك لني
 : وهراقي رطاطخاوىأ (اليبس لضأو) الزنموانكسموأةلزغمو ةناكم ىأ (اناكم) فت اتسم كثلوأو نيذلا ىنع 'وأنبذلامهربدقتلاوأنبذلا

 ا نم منأو فاصنالا نيعب مترظذولو هتلزغمو هناكم نور ةتحتو هليبس نولضت مكن تال ل اؤسلاه ذه ىلع <لماح نا ىنمملاو ىزاجا دانسالا نم
 ٍْإ كالذ نم رشب كشبنأ !له لقهلوقهتقب رط وهل دس ع نملض أ <ببسةلزغ ازغم و هناكم نم ريش كن اكم نا متماعل منهج ىلا مهه وجو ىلع ناب وحسملا

 1 باودلا ىلع مند فانصأةئالث ىلعةمايقلام ون سانلا رمش )سو هيلع هللا ىلص ىنلأ نع ءوةبآلا هيلع صغو هللاهنعل 0 وشم
 1 ممادقأىلعك ١ اشمأىذلامالسلا اوةالصا|هيلعلاقف مهه وجو ىلع نوشمبف يك هللا لوسراي ليق مههوجو ىلع هذصو مهلجرأ لع ضنصو
 (اربزر) نايب طع والدي (نورهماخ ًاهعمانلعجو) نآرقلا كانبنآ اك ةاروتلا (باتكلا ىسومانبن آدفلو) مههوجو ىلع مهبشمم



 ١ال/ام( فودرملاىلعاهملدب وةفدارلارك دتفاهفداور نمهنالةريس1اوظيغاا نع ©

 نوويهنا ثيدحلا ف ءاجواريسعنينمّؤملا ىلع نوكي الن ىلع ل يلدهيفوادب دش ىأ (اريسعنب رفاكلا

 دهن ىتح كماعط لك .ًابانأام لسو هيلعنلا ىبصةننالوسرلاق ماعطلا برقاساف لسوهيلعةندا ىصهنلا
 هللالوسرلك أف هللالوسراد م نأوهنلاالاهلاال نأ ده_ثأةبقعلاقفهللال وسر ىنأوهتلاالاهلاال نأ
 تأب_دةبةعايهللاق فاخ نب ىبأرب>أاماف فاخ نب ىبالاقي دصةبقع ناكو هماعط نم لسو هيلعةّنلا ىلص

 تدذختاو لسوهيلعهللا صاد تعبنا ىتتيل ىأ(اليبسلوسرلا عم لاين دلا ف ىأ (تذخت ا ىتيلا#لوقي)

 دقل) فلخ نب ىبأ ىنعي لق (اليلخ انالف ذأ ىتيل) لب ولابهسفن ىلعاعد ( تلي وايإ)ةبادطا ىلا ةي رطدهعم

 ىلعاموب ناكو)هريغىضقي كلمالةمايقلا موب ن أدير يسابعنبالاقةمايقلا موب نجر لا كلماقح كلم اوه

 ثيدحلا ىنف نينم لل | ىلعهرسي هنم مهفيورسعو ريس عوهف«يلعرسع لاقي ادي دش (أريسعنب رفاكلا ىلعاموي) مويلا كلذ (ناكو إل هربخ

 ةيانكنب ديا ضع (هيديىلعملاظلا ضعي مويو) ايندلا فاهواصةب وتكمةالص نم فخ مهيلعنوكيىتح نينمؤملا ىلع ةمايقلا موب نوب
 ةحاصفلاةقبط هب مالكلا عفتريف

 قهدنععماسلاد_و

 هدحالامةعورلا نمهسفن

 ماللاوهنع ىكملاظفل دنع 1 0 ا 10 2
 0 ماظلا ىف ضعي مويو) ىلع هلوق 90 وتكم 0 يي وك تح نم رولا لعمال وب

 نينار أ نانان بقع فارشأهيلااع دواماعط عنصالار فس نيش او ناداو داي الا ارأ(هب دي ىلع ملاظلا

 نم علا لوسراعدوهيلا سانلااءدواماعط عنصفرفس نم موب ت اذ مدقف لسو هيلعةنلا ىلص ىنلاةسلاجرثكيناكودموق

 ىتيلاي لوقي) رافكلا
 عم) ايندلاف (تنختا

 ةالصلا هيلع د# (لوسرلا 0 0 6-0 ' ل
 اقيرحل (اليبس) مالسلاو || نمجضن أ تييحتساهدهشأنآالاىامطلك "ابنى اللتر وعل د نكاو تسال

 ردو شار داعلاللا 0 لعففهبجو فقزيتفهيناتنأالا 3 |كنعىضرآىذلإان اند مطفهتدهشف معطي موتي

 ”ىرقو(ماتليواي) نامالا اماداربستس ردن موب هنقع لدعف مدنا كار تدع يس اد كارأالماللاو ةالص' !هيلعلاقف
 لصالا وهوءانلإب ىتلي واب مسوهيلعهللا ىلصىنلا هجوى ةبقع قزبال ليقو دحأ مويه ديب سو هيلع ةنلا ىلص ىبنلا هلتقف فلخ نب ىبأ

 هتليو ىداني لجرلا نال || ليلخ طيعم ىلأ نب ةبقعناك ل يقو لتق ىتحههجوى كلذرث أن اكفها دخ قرت اف ههجو ىف هفازب داع
 قاعتالوقيهتكله ىحو || ”بفهتاالزناف دنراورفكفا د تعباتن ا مارح كهجو نم ىهجو ةيمأهكلاقتف ةبقع لساف فاخ نبةيمأ
 تبلق امناو كناوأ اذهف || اهسأوامدن ىأ هيدب ىلع فانم دبع نب سمشدبع نب ةيمأ نب طيعم ىنأن بة بقع ىنعيولاظلا ضعي موب و
 ىرام ىف ام افلأ ءايلا || ءاطعلاق هبر ليبس نعدد_صىذلاه|يلخ ةعاطلر فكسلاو ةيصعملابهسفن قب وأو للا بنج ىف طرفام ىلع
 انالف ذأ ل ىنتيل) ىرادمو | ةمادنوا ارمسحت ل_هفام ىلعاهلك أهديت ةنئاسلك |ذكعامهاك أي مث ناتبني مثهيقف ىم غلبي ىتح هيدي لك أ

 ةفايضّدُح اهنا ىوراةبقع هيلعةنناىل_دلوسرلا عمرك ذلا ىنعي (قءاجذادعب ) نكرفلاو نامالا نعىأ (ركذلا نعىناضأ

 هيلع هللالوسر اهماااعدف ىا (الوذخناسنالل) سنالاو نجلا نمهللا يبس نعدص تاعدرمتتم لكوهو(ناطيشل|ناكو) لسو

 0 0 ع ع 0 : نأىلاف ماللاوتالصلا || امتحا نيناصمونيليلخ لكف ماعةنإلا<حوةنتاذعلاو ءاللالوزتدعمنمارش ودككش نال
 ىتحهبماعط نم لك أب || سيلجو اصلا سيل+لالثملاق ملسوهيلعةللا ىلص ىنلا نعىرعشالا ىسوم ىنأ نع( قا) هللا ةيصعم ىلع

 لعفف نيتداهشلاب قطني | ابيطاحر هنمدجت نأاماوهنم عاتبت نأامأو كي ذحي نأاما كسملا لمار يكلا خفانو كسا لمادع ءوسلا
 وهوفلخ نبىباهللاقف | هيلعهنلا لصهللالوسرلاقلاقةربرهىبأ نعةثيبخاحر هنم دج نأاماو كبايث قرتحت نأ اماريكدلا خفانو
 كهجو نمىهجوهلياخ أ ىردخلا ديعسىبأ نعامطو ىذمرتلاودوادوب أ هج, للاخ نم ؟د> ار ظنيلف هطيلخ نيد ىلع ءرملا سو
 0 7-0 ناالامارح || لا و) لجوزعهوق © قنالاكماعط لك ًايالوانءؤمالا بحاصنال ملسوهيلعهنلا ىلصةنلالوسر لاق لاق

 0 2 اكورتمىأ (اروجهمنآرقلا اذهاوذا ىوقنابراي) مويلا كلذىف لوسرلالوقيو ىنعي (لوسرلا

 ا 38 - ث. ؟ || صصسدلا اومعزفلوقلا نم”ئيسلاوهور جملا ةلزنجولعج ليقوميفاس؛اوا معيرلو هباونمؤيرلو هنعاوضرعاو
 ناكاليلخ نيلضملا نمذختا نارقلا !ذهاودحاىوقنابراب لجو زعهنلا ىلا وقوكشيل- .وهيلعهللاىلصاد# نا ىنعماورعشو ظ ف نس هن كنور 0 َ 1 0-0 01 ا 2. 7 6 0 2

 ذادعب) نامالاوأنارفلاوأةلئارك ذ نعىأ )و ذلا نعىناضأ دقل ) ناطيشلا نع ةيانكو هليقو هنعةبانك هلءفةلاحم ال لع مسا هليلخ '

 لوسرلاةفلاخو لضملا ةلاخم ىلع هلج ىذلا هنال سيلب اوأ ناطيشلاهضيامك هلضأ هنالاناطيش امس هليلخ ىأ(ناطيشلا ناكو) هللا نم( ىنءاج ٠

 (لوسرلالاقو) ملاظلا مالكوأ ندا مالكة ياكحا ذهوهيلاوب نم كرتناطيشلاةداعنم ىأن ال ذخا نم ةغلابم وه(الوذ)هلعيطملاناسنالل ٠

 نارجطا نمهباونمؤب لو هوكرتىأاكورتم (اروجهمنآرقلا !ذهاوذختا) اشيرق(ىوقنابرايإايندلا يفمالسلاوةالصلاهيلعدمت ىأ
 ؟



 وربكتسادقلا)هعابتاوهتلاسربانريخيفةرهج (انب رىرث وأ)هتلاسر ىوعدوهنوبن ىلعا دوهشوأ أرشبلانودالسر(ةكتالم اانيلعلزئأ)

 وتعلا فسو اريك اوتعإ) راف دحلازواجتو (اوتعو) هواة فدانلاورفكلاوهو ىلا نعرابكستسالااورمشأىأ (مهسفنأ ف
 فوذحم مق باوجدقل ىفماللاو وتعلا ىصق ًاورابكةسالا ةباغاوغاب مهناالا مظعلا لوقا اذه ىلعاو رسم مهما ىأهطازفا ىف غاابفربكلاب
 هلوفو ىرشبلا وعني ةك'الملانورب موي ىأ(ىرشبال) هيلعلدامببوصنم مون وثعبلا مون وأتوملامويىأ(ةكئاللانورب موب)

 نإلنوريب بصتننالو ذ-ةموي ةنجلاب ىرشباللاقفربخ أم ةكنالملانورب موي رك ذاىأرك ذارامضاب وأن ورب مويل دك م (ذئموب)

 عضو قرهاظ ( نيمرجمال )ال لبقامف لمعيالالب ىننملانالوهإبقامف لمعي الر دصملاوردصماهنال ىرسشب الو فاضملا ف لمعإال هيلا فاضملا

 لك ًالوانتي ءامسالاقاطم نالنورفاكلادارلاوبونذلااومرتجانيدذلا (#/.) مهوهمومعب مهو اننيماعوأريمض

 ىالاومظعن ىأ(اوربكتسادقل) كل ذبانربخيف (انب رىرنوأ) قداص ادت ناانربختف (ةكئالملاانيلعلزنأ 0

 | د0 رروكلا داو ولوتلا قوص ليقواوغط ىأ اريبك اوتعاوتعر)ةلاقلا تيب( مهستنأ | ل. كمان
 ىرمشبال) ةمايقلا مزن ليقو تول دنع ىأ(ةكئالما نوري موي) ىلاءتهلوقعقهباونمؤب ىتسمتساةيؤرمهبلط || : كانتالمج ىأ
 ليقومكل ىرشبالر افك-ال نولوقي وةمايقلا موي نينمؤملا ن ورشي ةكئالملا نأ كالذو ( نيمر جمال ذئموب يا ع
 نأمرحاماوحةكناللا لوق:سابعنبالاف(اروجحارجج نولوقي و) نمؤملارشباك ةنجلامطةراشبالا| 7 راو نيم
 ةكئاللا مهل اوقن مهروبق نم رافكلا جرخاذا ل يقوهللا لوس رد مح هناالاهلاال لاق نمالاةنجلا لخدي || 3 ا

 مهبتلزناذا تناكب رعلا نا كلذو ةكئالللر افكلا لوآ اذه ليقو ىرشبلا ركل نوكن نأ مكيلعامرح امارح م حتفلاو ريبكبلاو
 ىلاانم دقو) لجوز ءهلوق و ةكسالملاونياعاذا كلذ نولو ”,مهفاروجح ار تحاولاق نوهركب اماوأر و ةدش ا ب
 ةوكلا ف ىرباموهءابطاودروهفان مم أ هيلع سيل لمت لكم بحصلا ثيدحلا هنمو لجو ,زعةئلهوامعيرل هال كورتم لاعفإب ةب وصنمل هب اوثالالطابىأ (اروثنم ءابعهانلمف) رفكلا لاح فاهوام ىتلاربلا لامع أ نم ىنعي( لمع نم اولمعام م نيم
 هيفستاموه سامع نبا لاق قرفم اروثنملاو لظلا ف ىربالو ىدبالاب سميالفاهبف سمشلاتعقواذارابغلاك : ديك ًاتلاروجحواهراهظا
 هلوق عقر ابغلا نمريسلا دنع باودلارفاوح نم عطساموهليقورجشلا ماطحوبارتلا نمهيرذنو حابرلا || توم اواواك ني ينم
 نحو ) نيريكتسملا نيكرشملاءالؤه نم ىأ(ارقتسمريخ)ةمايقلا موي ىأ' (ذئمويةنجلا باعصأ) ىلاعت 4 ميلان
 ةئاقلاتقو ىلاراهنلالوأ نمردقالاةمايقلاموي مهب رمالةنجلالهأن ا كلذوةلئاقلا عضوم ىأ (الرتم ||(ادوثنم ءابهدانلعجل لمح نم

 ةنجلا فةنجلا ل هأ ل يقي ىتحةمايقلا موي راهنلا فصتنيالدوعسم نبا لاق ةنلا ف مهنك اسماونكسيىتح نكلوانه مودقالوةفصوه
 اليقم نسح او لاق ىلاعنةئلا نال مون كلذ عم نكي مناوراهنلافصن ةحارتسالاةلواقلاورانلا ىفرانلا لهأو 5
 ىتح ننمؤ ا | ىلعرمصقيةمايقلا موي ناىوريوهلوأ ىف مويلا كلذ ىف ب املا سارع نب !لاقاهيذ مونالةنجلاو ن. مهرفك ىاهوامجىنل
 وهرمامغلا نعىأ (مامغلاابءامسلا ققشت موي و) ىاعتهلوق و سمشلابورغىلارصعلا نيباك نوكي 0 : 1 '. 5 5 فوهلم ةناغاو محرقل 2

 . 1 9 للص . - - 0 ًَ .٠

 قشنسابعنبا لاق (اليزنتةكالملالزنو) مههبت ف ليئارم-ا ىنبلالا نكي ملو ةبابضا| ل-ثضيب أ ماست 58 فان 1

 اهلهألزنيف ةيناثلاءامسلا ىشتمث نحلاو سنالا نم ضرالا ىف نمرثك ؟مهواهلهأ لزينفايندإاءامسلا 0

 1 د ا 1 3 0 م ادسلا

 00 ا ارسل ع نودب مركسلا لزت ايلا ءابلا لأ ىلع |( ءز عل يجز واهو
 وه ثيح هلعج نعةراعتساوهو قرفملاروثنملاورابغاباهيش سمشلاءوض عمةوكلا نم جرخبامءابطاوارثأ اه كرتيراو

 ناكللارقتسلاوزييم( ارقتسمريسخ ذئم ون ةن ب احصأ)لاقفرانلا ل هأ ىلعةنجلا لهأ لضف نيب مثعافتتالاهبعقيالو عامتجالا لبقيإل

 ةنجلا ىف مونالو مهجاوزأ ىلا حاورتسالل هيلا ن وو أي اناكم (اليقم نسح أو )نوثداحتي ونوسلاجت مهتافو ارثك 1ىهيف نونوكيىذلا
 ةنجلا ىفةنجلا لهل يقيف مويلا كلذ فدن ىف باسحلا نم غرفيهن|ىورو هيدشتلا ىقإ رط ىلءاليقم روحا ىلا مهنحا ارتسا ناكم ىمس هنكللو

 مهري-غوو رمعوب أو فوك ءاتلا ف دف. ىثتنلصالا او(ءامسلاققشت) موي رك ذا( وي )مهب كمت ن.سحالا ظفل فو رانلا فرانلا لهأو

 مانسلا تقةشلوقناك ءامسلاهب قت ىذلاهناك مامغلا لعجاهنم مامغلا عواط ببسب ءامسلا قاقشنا ناك ا1 (مامغلاب) نيشلاف اهمعدأ

 مامغب حتفنتءامسلان ا ىنععملاو لعفلا ظفلربغ نمر دصم| ذه ىلعال» زن وىكمةكالملا لزنتو (الي زنت ةكنالملالزنو )اهب قشناف ةرفشلاب

 . تباثلا هانعمو هتعن ( قا هفرظ (ذام ,وب) ادتبم ( كلما )دابعلا لا عأفتاعص مهدي ىف و نولزغ.ةكئالملا مامغلا قواهنمجرخ ضي |
 1 (نجرلل) هكلمالا قبي الف دموي لوزب كلم ىك نال



 نآرقلاو هبنامبالاوةنارك ذىأ ( رك ذلااوسن ىتحإ) باذعلا نم ةمالسلاورمعلا لوط ودالوالاولاومالاب(مهءاب آو مهتعتم نكلو))

 (موب ذك -ةف)ةبيغلا نعالو دع باطخلا قي رطب رافكا لاقت ذوعو ذئاعكرثإب عج ىكله ىأ(اروناموق )هللا دنع(اوناكو) عئارمشلاو
 انلوسرمك ءاجدق باتكلال_هأاهريظنو لوقلا ف ذحو تافتلالااهبلا مضنااذا ةصاخو ةعئار ةنسح مازلالاو جاجتتحالإبةأجافملاهذهو
 اناسارتانئجدقف لوفقلامث « انبداربام ىصق أن اسارخاولاق لئاقلالوقوري ذنوريشب 5 ءاج دف هلوق ىلا لسرلا نم ةرتف ىلع كل نيب

 امباونذك دقف ل يقهنأكر يمضلا نملدب رورجناوراجلاو قملاباوب ذك لبهلوقك اذه ىلععءابلاوةطامهنا مهبف كل اوقب (نولوقتامب)

 كلوقك اذن هىلع ءايلاوءايلوأ نم كنود نمذخنت نأانل نبني ناك ام كناحبس مط وقب كوب ذك دقفهانعموءايلإا,لبنق نعو نولوقت

 مك نأكتلا عيطتسياف ىأ(| ارمصنالدافرص نوعيطةياف) مقلب تبتك

 هانعم ( رك ذلا اوسن ىتح) ايندلافةمعنلاو ةحصلاو ررمعلا وطب ىأ (مهعءابآ او مهتعتم نكلو)

 ىأىكله هانعم(اروباموقاوناكو) هنعاولفغو كرك ذاوكرتليقونآرقلابنا_الاو ظعاوملا اوكرت
 امي)نودوبعملا مبذك ىأنيكرشملاعمباطخاذه (موب ذكدقف) : نالذخلاوءاقشلامبملع بلغ
 مهسفنأ نعباذعلا فرص ىأ (اررص) ةمالاىأ (ن وعيطتسياف) ةطآ مهناىأ (نولوقن

 (مكتمرظي نمو) مكنعباذعلاعفدب نودباعلااهبأ ؟نورصن: الل يقو مهسفن ارصنالو ىأ (ارصنالو)
 مهناالانيلسرملانم) د#تابىأ (كلبقاناسرأامو) لجوزعهل اوقه (اريبك اباذعهقذن) كرشي ىأ
 ممسو هيلع هللا ىل_ههللالوسر نوكرشم اريعاسابعنب لاق (قاوسالا ف نوشسء و ماعطلا نولك يل

 ةرمتسمةداعه ذه نا ىنعملاو ةبآلاهذه ىلاءتهنلا زن قاوسالا ف ىشعو ماعطلا لك أ,لوسرلااذطام اولاقو
 ىثمارشب اوناك مهولسرلا نماعدب تن ؟ امولوسرالاان امو نعطلا|ذط هجوالف هلسر ىلع ىلاعت هللا نم

 انلعج ىأس ابعنبا لاقةيلب ىأ (ةنتف ضعبل مكضعب انلعجو) قاوسالا ف نودي ماعطلا نولك أ
 ءالتبا ىف تلزن ليق ىدطا متتأ اوعبتتو مهفالخ نم نورتو مهنء نوعمسنام ىلءاوربصتل ضعب ءالب مكضعإ

 هدعب لس لاقوفنأف هلق ملسأدقعيض ولا ىأر مسينأدا ارأاذا في رسشلا نا كلذو عيضولاب في رشلا

 ليف م ضعبب مهضعب نائتفا كل ذف مالسالا نم عنتمي ود 0 ىلع مقيف ىلع لضفلا وةقباسلاهنوكيف

 نإاورذإبأ اوأر مهنا كلذو ثرحا نب رضنلاو ىمهسلا ل ئاو نب ص اعل او ةبقعنديلولاو لهج ى نأ ف تلزن

 لثمن وكنف _.ناولاقف ,هلبقاوماسأ دق مهب وذوةربهف نب صاعوابيهصو الألب ورساب نب رامعو دوعسم
 نبذلاءالؤهىلا اورظنانولوقي اوناكشي رق نم نيئزهتسملاب نيماسملاءارقفءالتبا ف تلزن ل يقوءالؤه

 هذه ىلعىأ (نوربصتأ) نينمؤملاء الؤط ىلاعتهللالاقفانلذ ارأوانيلاو م نم لسوهيلعةنلا لصا دمت اوعبت
 ضي رملاةنّدف حيحصلاو هلثم نك ألىلاملوقي ريقفل اةنتف ىنغلا نا ليقو ىذالاوةدشلاورقفلا نمقل للا

 ىلص ىنلاهب غلبة رب رهىنأ نع(ق) عزتج نلوربص نم ىأ(اريصب كب رناكر) عيضولا ةنتف في رسشلاو
 ظفل مسجلا ولاملا فهنودوه نمىلارظنيلف مسجلا و لاملإبهيلعل ضف نه ىلا دحر ظناذا لاق ملسو هيلعفشلا

 هللا ةمعناوردزتالن أر دج وهف مك ةوفوه نمل ااورظننالو مكذم لفسأوه نمى اور ظنا /و ىراخبلا

 الول) ةماهتةغل فوحللا ىنهءءاجرلاو ثعبلا نوفاخالىأ (انءاقل نوجر يال نيذلا لافو) ىلاعن هلوق ف يلع
 ( تلاث (نزاخ) - ال

 ءاتلابو ءورصنيو أب اذعلا ؟نعاوفرصي

 نوءعيطتستاك ىأ صفح

 فرص  راقك متأ

 رصنالو نع باذعلا
 نيفاكملا بطاخ مكس فنأ

 نمو) هلوقب مومعلا ىلع

 نالئرسشيىأ (متمرلب
 ريغ ئشلا عضورظلا

 قولا لعج نموهعضوم

 لظدقف هقلاخ كب رش

 نا ىلاعت هلوق هدب وب

 هقذن) ميظعزظا ك رشا
 دول! ابر سف (اريبك اباذع

 كرمشلاب قيلن وهو رانلا ف
 لوقىلعالا قسافلان ود

 امو) جراوخلاوةلزتعملا
 نيلسرملا نمكابقانلسرأ
 ماعطلا نولك أيل مهناالا

 (قاوسالا ىف نوشميو

 فماللا لجالنا ترسك

 ةفصالا دعبةل+اوردملا
 ىنعملاو فوذ# فوصولل

 ادحأ كالبق انلسرأ امو

 نيلي الا نيلسرللا نم

 مكعب انلعجو) مالسلاو ةالصلا هيلع ىنللةيلستو قاوسالا ف ىشوماعطلا لكي لوسرلا!ذطام لاق نم ىلعجاجتحاوهليق دحأ انماموىأ .

 ءاينغالا ل_عج هنا ىنعي قاوسالا ىفهيشمورقفلا نمهبهوريعاسمع لسو هيلعهتلا ىلص هللا لوسراريبصن | ذهوءالتب اوةنحب ىأ (( ةنتف ضعبل
 نيملاصلا ضعب نأ كحو ك-.غدادزبف ن وربصتال مأ اورو ةنتفلاهذه ىلع (نو ربصتأ) ءاشيا نمرقفي وءاشي نم ىنغيفءارقفلل ةنتف

 كنلعجو ىأانب راربدف ىل,لاقفةبآلاهذهأر قي نعاذاف وشهلابب رطفنبك !ىموبك اومفايصخ ىأرفارحض جرفنهشبع كنضن مربت
 كعيطي نمةعاط نوكتلاريقف كانثعب مناف اين دلابةجوزمموأ اين دلل كلل مهتعاط تناكل نانجوزونك بجاصاينغ تنك ول كنال مطةنئف
 ةرفك مهنالربخلاب (انءاقل)ن وامأي ال(ن وج ربالنيذلالاقو )ع زم وريصي نع وأهب ىلّسد امف باوصلإياملاع ) اربصب كب رناكد) انلةصلاخ

 اله (الوإ) فوخلا ةماهتةغل ىف ءاج .رلا نالوأفث' لاك ه وجرب امذ قاق ىجارلا نالاماانب اقع نوفاخالوأ ثعبلابنونم ل



 0 ثبرؤاك لك عم نرقي ول الغالا ىف مهفانعأ ىلا مهيدب تن رقلساللاىف نون رقم نول اسم قيضلا كلذ عم مهوىأ ( نين رقم)

 ش اوعدنال) مط لاقيف كنيح اذهفروبثالاعت ىًأهاروبثاواولاق ىأاك اله(اروبث) ذئنيح (كلانهاوعد) دافصالا مهلجرأ فوةإلس ىف

 نمروكذ ملا ىأ ( ريخ كلذ لف) ريثكروبثوهامنا ادحاوهيف عروب سبلاهف متعقوكناىأ (ارياك اروبثوعداو ادحاواروبث مويلا
 احخييب وثرانلا فريخالوربخ كلذألاق امناو فو ذم لوصوملا ىلا عج - ارلافاه دعو ىأ (نوقتملا دعو ىتلادلخلاةنج ما) ريخ راثلاةفص

 لبق ح والا فاب وتكم كلذ ناكوأ هققدحت ناكدنأك تلا دعوام نال تاكل قاهئاواعج يم (اريصمو ل ون (ءازج لع تناك رافكسلل

 (ادعو كب رىلع) نؤاشيامل (ناك )قريمضلاو ن قاشي فربملا نملاح (نيدلاخ) هنؤاشبامىأ(نؤاشياما مف مه) مهقلخن ا
 انب ركل سر ىلعانتد_ءوامانت اوانب ر) مهتاوعد ىف ةكئالملاو نونمؤللاهلأس دقوألأس ي نا يقيقحوأأب واطم (الؤسم)ادوعومىأ

 ةئسحةرخآلا فوةن سحايندلا ىفانن أ

 ىكمءايلإب وروهجلا دنع
 صفحو بوقعيودب ريو
 نود نمنودبعي امو)
 | 00و وهوا ةغلخ نسف ردو ةقلخ نماهبخسي و هيبجاح ىلعاهع-ديف سبل, ارانلا نمةلح ىسكت |! نم نب دوبعملادب رب (هللا
 عل مهطلاقيفم هاروبثاب نوداني مهوه اروبثابىدانيفرانلا ىلعاوفقي ىتح مهاروبثاينوداش مظو ري زعو حيسملاوةكئالملا

 نمرثك أك الههانغمليقو دنسربغب ىوغبلاهر ؟ ذاذكه (اريثك اروبثاوعداواد>اواروبثمويلا ىعي ىلكلا نعو

 ةفص نمت رك ذىذلا ىأ (ريخ كلذأ لق) لح ةااوقاؤ ةريثك هيعذأ اوغداف ةدح اوغ ص اوغدننأ ليقوهللا اهقظني مانصالا

 اهيف مطل) ىلاعتلاق مطلاعج ىمواباون ىأ (اريصمو ءازج مط تناكن وقنا دعو ىنلا دلخلا ةنج مأ) اهلهأ اورانلا ءالقعلا لواش امو ماع

 هبدب رأمهنال مهريغو
 ةنجلالهأ نءعرطاخلا كلذ لي زبهللا نا تلقةنلا فوه ساوهوحنو دلولا ىهتش ناك ةنجلا ىف لصحال مهم دوبعمو لق هنأكف صولا

 |... 000010 انا تافنالا سوا ذلا اذا نم هيفوها:فتشمةنجلالهأ نسدحاو لكلب | نوي .(لوقبف) | قىأ (نادلاخا) هريغىاتافثلالا .عةلغاشلات اذالا ءرم هيفوهاعلغتشمةنحلالهأ ءرمدحاو لكط | ٠0.0 منو .:
 ىنعملا فدشنأو ملا نمبر ضباب وشم ناكل مطقناولذاا اد نوكينأ ميعنلا ماسق نمو ةنجلا ميعن ىدابع متللضأ مت أأ)ىاش

 00 الاقتتاهبحاص هنعنقيت « رورسى ىدنع غلا دشأ (ليبسلااولض مه مأءالؤه
 ْ ةانن [انب راولاق نيحاين دلا ىف مهب راولأس نينمؤملانا|كلذوإب واطم ىأ (الؤسمادعو كب رىلع ناك ( ليحل نعاولض سايقلاو

 ادعو ةنج نينم ولا ةطاءاطعان اكلوقب كاسر لعاش دعوامانن اوانبراولاقوةنسحةرخآلا فو ةنس>ايندلا جك راجلا اوكرت مهناالا
 | مهوق كلذو نانمؤملا ةكنالملا نمةبلطلا ل يقو دعولا كلذدايامهتلئسموايندل'ىفهايامهتعاط ىلع مهدعو || رطاا اذ 20

 | نمىنعي(هللانود نمنودبعياموم هرشحن موبد) ىلاعت هلوق عق مهن دعو ىتلا ندع تانج مهلخدأوانب ر 2 املا ىلا 0

 | اىدابع مالم أمم لوقبف) مهبط مانسصالا ىنعيليقورب زعلاو ىسيعل ثم نجلاو سنالاوةكنالما : 0 وب رطل

 0 0 فسنوكينأ نمد لالضلا ىف مهومتعقوأ

 لاخداب قحلا ب رطنع
 0 اولضمهمأهبشلا

 ءالف هيلوتم نعوهأ؛اوباتعلا !ذههجوناملهدوجوالواهنال هدوجوو لءفلا نع سبل لاؤسلان الهو متن أدب ز وليبسلا اولض

 مهندبع تكب ىتحهباوباجأ | اوبيجب ناهنعلاؤسلابى ا عت هماععم مها سة كئافو هنعلؤسما هنأ ٍلعيل ماهفتسالا فرح هئالياو مهرك ذ
 | امهريغوأ كامو نة نوكينأودادالان عدهم عا كوم هادا مرسم 0-6 2

 رم 71 لاقارلوانالف ذخماوحن ١ ف ارنا ص ارب سفنبلا 0 ىدعت دحاودب ا ا

 3 00 1 مرسم أن وهو دحاول ىدعتملا نم ىلوالا نمةارقلافاليلخ ميهارباهنلاذخخاولاقو ضرالا نمةطآ اوذحتا

 ذخنتال ىأضبعبتا نموءايلوأ نمىناثلاولعفلاهلر ازبام والا لوءفملاف نيلوعفملاىلاىدعت !نمةيناثلاةءارقلاو ىنلا ىنعمديكأتل

 ىلو نمادح أت ذؤت|ام لوقنالوايلو دحأ نم ت ذا ملوقنلوالا ف لب ىناثل!لوعفملا ىفدازتال نم نالايلوأض عب

 ل ل سس لل 7777777777 ارب

 نينر قم ليو لالغالا ىف مهقانعأ ىلا مهيدبأ تنرق دق نب دفصم ىأ ( نين رقم) عرلا ف جزلا قيضياكموبلع

 ثعبلل( مهر موب وز مهتدعو ىلا ن دعت انج مهلخدأ اوانب ر ١

 نملوأن ا ثيدحلا فواك الهليقوالب و سابعن,!لاق(اروبث كلانهاوعدإ) لسالسلا ف نيطايشلاعم

 وهوأيش ناسنالا ى متشي دق تلق ناف اهريغىفال ةنجلا ىفالا ل_ىحتال تادارملا عيج ناىأ (نؤاشيام

 / نكلر



 (م“"”ا/) 2 مهايا(نولاظلا لاقو) هلوقىف نيلاظاابدارأو ماهفتسالا كح همكحاله ىنعع

 ماعطلا هلك ؟نالدسافهولاقامو لذتبتو قوسق:تن أو قوسنبال كلما نال كلاءالو لكايال كل اوان ثمرمشب
 اماخس نك موةاروتلا فهتف_د كلذ ناكوهعضاو:ل قاوسالا فهيشمو كلمهنا عدبملو ايمداهنوكتل
 هق دصيىأ (كلمهيلالزن ا الول) كواملا نم عالمنا عديم هنالوةوبنلا فاني كلذ نم ٌئشس يلو قاوسالا ىف

 ىلا جاتح الف هقفني ءامسلا ندمزنك, هيلع لزني ىأ( زئكهيلا قلي وأ)ايعادىأ( اريذنهعمن وكيف )هلدهشي و

 هل نكي منا كلذ نملقً الفوهىأ (اهنم لك أب.)ناتسب ىأ (ةنجه نوكسنوأ ) شاعملا باط ف فرستتلا
 داب رظنا قملا نعافورمك «٠ ل يقواعو دخم ىأ (ارو>سمالجرالانوعبتتنانوملاظلالاقو) زك

 الف) قحلا نعىأ(اواضف) جاتحم ”روحسماول ةفاطة كيافالىتلاهام_ثالا ىأ (لاثمالاكلاوب ريض فيك (
 نماربخ كل لعجءاش ناىذلا كرابت) ىلاعتهلوق و ةلالضاا نعاجرخمو ىدطا ىلا (اليبس نوعيطت سي

 قاوسالا فىثم لا نماربىنمهيسابعنء!لاقو اورك ذىذلانادسلا نم لضفأواولاق ىذلا نم ىأ(كلذ

 ةديشمانويب ىأ(اروصق كلل لع وراهنالاا هتك نم ىر< تانج ) لاقفريملا كلذ نيب مثشاعملا ساقعلاو
 نكلو برايالتلقابهذ ةكمءاحطب ىل لع ىف رىلع ضر علاف سو هيلعهللا ىلد ىنلا !نأةماماىفأن ع
 كتدج تعب ثاذاو كترك ذو كيلا تءرمضت تعجاذافا ذهو<نوأ اثالثلاقوأاموب عوج واموب عبشأ

 كلم ىفءاجايهذ ةكملابج ىم تراسل تئشول سو هيل عهنلا ىلسهنلالوسر لاق تلاق ةشئاع نع كتركشو

 ابن تم ناو !دبعايدن تّئس نالوقي و مال_ا كئرقي كب رنادتايلاقف ةبعكلاىواسنلهنزتح نا
 لسو هيلع هللا لصةللالوسر ناكف تلاقا دعا دن تاقف كسفن عض نا ىلاراشاف لدي ربج ىلا ترظنفاكلم

 نيثيدخا نيذهرك ذدبعلا شل 5سلج أو دبعلا لك أك لك ؟دبعانألوقي اًمكتم لك يال كلذدعب
 ارانىأ (اريعس ةعاسلاببنكنملاندتعأو) ةءايقلا ىأ(ةعاسلاباوب ذكلب ) ىلاعتهلوق ف هدنسب ىوغبلا
 روصت:فيكت لق ناف ماع امةرب_سم نمليقو ماع ةريسم نمل يق (ديعب ناكم نممهتأراذا) ةرعسم
 اهتينإب زمهتأر هانعمليقوةب ؤروالقعوةاي-اطهللا قا“ نأز وحب تلق موعأراذا هلوقوهوراذلا نمَةب ٌورلا

 فيكتلقنافاتوص أ (اريفزو) بضغلا نمهردد ىلغاذانابضغلاك انايلغىأ (اظيغتاطاوعمس) |[

 رعاشلالاقأك اريفزاطاوعمسواظيغتطاوماعواوأر هانعمتلف ظيغتلاعمسإ |
 احروافيساداقّتم « ىغولاف كجوزتيأرو

 ةمايقلا موب مهجر فزتر يمع نب ديبع لاقودقوتلاو بهاتلا نم طيغتلات ,روصاطاوعمسليقو احرالماحو ىأ

 كنال الب حساهلنواوةياوناكوةوبنلابانعزاتعنازوجالو انيلع لضفلاهل نبأ نفكل فكن اك اذاو نحن

 قيضت سابع نبالاق (اقيض اناكماهنءاوقلأ اذاوإ ههجولرخالا لس ىم ىنالو برقم كلم قوبالفةرؤذ

 لك ًاناكماعطلا لك أيهلابا هللا لوسرهناحص نا ىأ(اهنم لك أب ةنجهلنوكسنوزفكميلا قتلي وأ اريذنهعمن وكيف كلم هيلالزنًالول)
 نأىلا حارتقالا كلذ نع اولزن مث شيعتلا ولك الا نعاينغتسماكلم نوك,ن أب حب ناكهنانونعيددرتن كش اعملابلطل قاوسالا فددرتي و
 جاة<الوهب رهظتسيءامسلا نمهيلا تلي زنكي ادوف يم نو كب نأ ىلا اولزنمثغي وختلاوراذنالا ىفادناستي ىتح كالم<_هماباسنا نوكيي

 عراضملا فطع نسحو ةزجو ىلع ةءارقك نحن لك !:وأريسايماكهنموهلكأي نات هلالجر نوكي نأ ىلا اولزن مثشاعملا ليصحت ىلا

 الواب اوجهنالةروهشملا ةءارقلا ىلع ن وكيف بصتتاو امهنين نوكسيف وهو ع راضا!لوخدل ضاموهولزنأ ىلعنوكستو قلي وهو
 رهاظلا عضو هناريغ مهنايعاب

 اليج_ترمضملا عضوم

 مهواولاقابف!لظإب يبلع
 نوعبتتنا) شي رقراعك

 (اروحسم الجر الا
 رح_ساذوأ نؤر حاس
 هنا اوف:عةثرلا وهو

 فيكرظنا) كمال ثب

 كل) اون (اوب مخ
 اولاق ىأءايشالا (لاثمالا
 لاوقالا كلت كيف
 تافصلا كلت كلاوءرتخاو

 ىركفملا نملاو_>الاو

 الف) قا نع (اواضف)
 الف (اليبس نوعيطت-سإ

 هيلا اقيرط نود
 ءاش نا ىذلا كرابت)

 كلذ نماريخ كل لهج

 اهتح نم ىر-# تانج

 (اروصق كلل عجب وراهمالا
 نا ىذلا رب_خ رثئاكت ىأ

 ايندلا ىفكل بهو ءاش

 لجتي نأ هواولاقأمماربخ
 قكدعوا ام لكمم كل

 رودقلاوتانجلا نمةرخآلا

 اريخ نم لدب تاذجو

 فيكو باوجلا!ذهىلا نوتفتاب فيكسفةعاسااباون ذك لب لاق هن اك هيلي اب لّدموأ ةعاسلاب موبي ذكستوهو هاكك لذ نمدسعأب ارتب
 ىةديدشاراناهب نيب ذكمللانأيهو (اريمسةعاسلابب ذكي نملاندتعأو) اهنونمؤيالمهوت :رخآلا ف كدعوام لئمليكت نوقدصي
 اوعمسىأ(اريفزواظيغتا طاوعمس) دعبل ف نبرظانلا ىأر ع مهنم تناك اذا ىأ (ديعب ناكم نم) مهتلباق ىأزانلاىأ (مهتأراذا) راعتسالا
 رانلانم (اهنماوةلأ اذاو) رافكللا ىلع ابضغاورفزو اوظيغت اهتتنابز مهنأرا ذاو أر فازلاو ظيغتلا توصب كلذهب-ثو !هنايلغ توصا
 نان عو ضرالاو تا مساااهضرعنأب ةنملاتفصواذلو ةعسلا عم حورلان ا مالا ممبركلا ناف ىماقيض (اقيضاناكم) ُ

 خرلا ف جزلا قيضياكم هيلع قيضي هنا هنع هللا ىضر سابع



 وسلا ,رلامومجو سنالاو نحلل (نيملاعلل) ناق :رفلاوأدبعلا (نوكيل) ماللاوةالصلاهيلعد# (هدبعىلءال

 ربخهنا ىلع عفر (ىذلا) رذنو ىبا ذعناكفيكسف ىلاعتهلوقهنمو راكنالا ىنعب ريكنلاك اراذناوأافوخم ىأارذنم (اربذنإ مالسااو
 هلليلعت نوكياو لزنهتلصهنملدبملا نالنوكياهلوقب هنملدبملاولدبلا نيب لصفلازوجو لزن ىذلا نملادبالا ىلعوأ فو ذم أديم

 ىىراصنااودوهبلامعزاك (ادلو ذختيمو) صواحلا ىلع( ضرالاوتاومسلا كلمهل) حملا ىلعبصنوأهبالا متي اهنملدبملاناكف
 هلوقباك الهدحو ئيثلكثدحأ ىا (ئنلكقلخو) ةيوذثلا تمعزاك ( كلما فكي رشدل نكي ملو) مالسا|امهيلع حيا اورب زع
 الهنافص عيمج لعافلا نال نآ ارا قا لوقي و ئمهنلانالوقب نم هيف ةهبشالو نمرهاو نادزب وةماظلاورونلا نمةب ونثلاو سوجا

 هردقف]) دابعلا لاعفأ قاخ ىف ةلزنعملا ىلعانل لد حضوأ اذهو اخو ةنب رقب قلي نا حصا صّتخائمث ظفا نا ىلعهلالوءفم نوكي
 وأاايندلاو نيدلا فهب ةطونملا | اصملاو فيلاكتللهردقف هارت ىذلا لكشلا | ذه ىلع ناس ذالا ىناخ هنا[ركهيف للاخ الب ل صبا مأيهف( رب دقت
 مولعمدمأ ىلاءاقيلل هردق

 هبودنم) نوزردنملا

 ال) مانصالا ىأ (ةلك

 (نوقاخي مهوأ يش نوقاخي
 ةدامع ىلعاورث !مهنا ىأ

 ةيهولالاب درفنموه نم
 ريدقتلاو قاخاوكلملاو

 نوردقنال ةزعةدامع

 نوقاحي هو ئث قاخ ىلع
 مه-_فنال نوكلع الو)

 نوءيطتسإالو (اعفنالوارض

 الواهنعررض عفد مهسفنال
 الو) اهلا عفن باج

 ةناما (انوم نوكلع

 الو)ءايحاىأ(ةايحالو)
 توملادعن ءادحا (اروشن

 معزل ءالقعلاك اهلعجو

 نذلا لاقو) اهءدياع

 اذهام (اذهنا ادرقكلا

 بذك (كفاالا)نآرقلا

 هعرتخاو هقلتخا (ءارتفا)

 2 نحن اًذاجدقف)ثرحلانب رضتلاهلاقىو رلاةهيكفو:أوراسيو سادعودوهبلا ىأ(نورخآ موق هيلعهناعأو ) هسفن دنع نمد

 لصوًوراجلا ف ذ>وأ اهني دعت ىدعيف لءف ىنعم ىف لمعتسيءاجورافكلا ى اريمضلا عجريفةرفكللدر هللا نمرابخااذه (اروزواملظ

 هوتهب ناروزلا»برعلا ءاحصف عيجهتحاصفب زعأايب رعامالكىدرلا ىمجتلا نمنةلتيىب رعلااواعج نا مهماظوروزو لظب ىالعفلا
 ةئودحاك ةروطسوراطسا عج هريغو متسرك هورطسامو نيم دقتملا شب داح ا وهىأ ( نيلوالا اريطاسأ اولاق و) هيلاهنمعىرب وهامةيسنب

 انيلعهوات مثهيلعىلءام ظفحيفهرخآ (اليصأو) راهنلالوأ (ةركب )هباتكنمهيلع قلت ىأ(هيلعىلع ىهف)فنلاهبتك (اهبنتك 1)
 [1نآرقلا نا ىنعيضرالاوتاومسلا ف خرس لك معي ىأ (ضرالاتاومسلا فرسلا لع. ىذلا) نآرقلا ىأ(هلزنأ) دمعاب (لق)

 نوكيا ) لسو هيلع هللا ىلص ا دمت ىنعي (هدبع ىلع نب رفتلار يثك-ل ديد شتلابلزن لاقاذطو ةربثك تاقوأ :

 مهنالمييلعاريذنةلالدلوأنيااعلاتحنمهجاردنالنب رفاكللريمضلا (اوذختاو) (م*")

 كلمهلىذلا) لسوهياعهللاىلص د«وهربذنلا ليقو نآر قلاوهليق (اريذن) ناو سنالل ىأ( نيملاعلل
 هيفوهتبنادحو ىف درفلاوهىأ(ادلوذ هاد) ءائيفيك امهبإ فرصتللاوه ىأ (ضرالاوناومسلا

 مانصالادابعوةب ونثلا ىلع در هيفوةيطالابدرفنملاوهىأ ( كلملا فكي رشدل نكي ملو) ىراصنلا ىلعدر

 | الوهيف للخالهل ل صيالهأيهوهاوسىأ (اريدقتهردقف) قولخلاةفصهيلعقلطنامم (ئمث لكقلخو)
 || ىنعي (او ذتاو) ىلاءتهلوق وو قاخام ىلعريداقملا تر قزرلاو لجالا نمارب دقن ئيث لكر دق ليقو توافت
 ||| الوا ارض مهسفنال نوكل الو نوفل مهو ايش نوفل ال) مانصالاى نعي (ةط [هنود نم) نائوالاة دبع

 دعب انعب ىأ (اروشنالو)ءايحاىأ (ةايحالو)ةناما ىأ(انوم نوكلميالو ) عفن رجالورض مفد ىأ (اعفن
 .ىأ(كفاالا)نآرقلا اذهامىأ (اذهنا) هباخسأو ثرح ا نب رضنلا ىنعي (اورفك نيذلا لاقو) توملا
 ديبعليقودوهبلامهليق (نورخآموقهيلعهناعأو) ملسو هيلع هللا ىلص دم هقلتخا ىأ (هارتفا) ب ذك

 نوكرسشملامعزف باكلا لهأ نمةكجاوناكديبع نب س ا دعوراسي و ربج ليقو نهاكلا ىشبحلار ضحلا نبا
 ىأ (اروزواماظ) ةلاقملاهذه ىلئاق ىنعي (اؤاجدقف) ىلاعتهنلا لاق مهنم ذخاي لسوهيلعهتلاىبدادمت نأ
 رضنلاىنعي (اهبنتك !نيلوالاريطاسأ اولاقو) ءارتفالاو كفالإب ىلاعت هللا مالك, هنيم_.فتوهوروزو لظب

 رايدنفساو مكسر ثيدح ل ثم نولوالاهرطسا_ وها« اوهنلا نم سيل نآرقلا | ذه نالوقي ناكث رحلا نبا

 ْ ناك هنالهل بتكس نا بلاطو سادعوراسي وربج نم إسوهيلعهنلا ىل_دد#اهخسقن |اهبتتك | ىنعمو

 || ةيشغوةودغىنعي (اليصأوةركب ) بتكم الهنالاهظفحيل هيلعأر قت ىأ (هيلع ىلمت ىهف) بتكيال

 تاومسلاف)بيغلاىأ (رسلا ملعيئذلا) نآ ارقنلا ىنعي (هلزنأ) دما (لق) مهباعادر ىلاعتهننالاق
 ادممنونعي (لوسرلا اذهلاماولاقو) هباذعب مهلجاعل كلذالولىأ (اهحرا اروفغ ناك هنا ضرالاو

 ىنثماكشاعملا سةلي ىأ(قاوسالا ف ىذمب ونحن لك أناكىأ (ماعطلا لك أي) لسوهيلعهنلا ىلص

 . ناكمنا) بويغلا مالعدنع نمهنا ىلع كل ذ لد ملعتريغ نم مالسأاو ةالصلا هيلع دمح اهماعي نا ةدأع ىليحّتسي ىنلا بورغلا لع ىلع لمتشا

 00 |وصفم فحسملا ف ماللا تعقو (لوسرلاا ذه لاماولاقو) مهتزناكمباهوبجوتسا ناوقب وذعلاب مهلجاعيالو مهلهميف ( امح .راروفغ

 (قاوسالا ف ىشمي و ماعطلا لك أي)لوسرهنا معازلااذط ئيم ىأاولاق مهناكمهنمةب رخسلوسرلاب هايامهتيمستوريغتال نس فحصملا طخو
 اذهاهق لماعلاو لاح
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 موتك أعم كلذك ىانلان وك نأ ىئبني واولاق نذأتسيالن ا لضفالا نا ىلع يلد نينذأت_سلل رافغتسالاوك ذو (ميحرروفغللانا

 ريغنم مطزانمىلانوعجرب نوقفانملا ناك قدنحلا موي تلزن ليقنذإبالامهنءنوقرفتيالو مهنورهاظي لعلاو نيدلا فمهيمدقمو

 مال هدنع كعامتجا ىلا ر_سوهيلعمتلا ىلص هللا لوسر جاتحا اذاىأ (اضعب < ضعبءاعدك مكي لوسرلاءاعد اواغحنال) ناذئتسا
 هتيمساوا_جتالوأ ىعادلان ذاريغب عمج ا نعمكع :وجرواضعب < ضعب ءاعد ىلعك اياهءاعداو بقتالو هنذإبالاهنماوب رقتالف# اعدف
 ميظعتلاوريقوتلا عمهتلا لوسرايهئلا ىناي نكساو داي اولوقتالف هاون اةيدامس ىذلاهمسايهيداني واضعب < ضعب ىمسإك مشي هءادنو

 اذهذواي نأوه ةذوالملاوذاوللا نيذوالمىألاح (اذاولىك:م) .اليلقال لق نوجرخي (نوال..نبذلاهللا لعيدق ) ضوفخا توصلاو
 ىأ (هىمأ نعنوفلاخنذلارذحيلف) ضعبب مهضعبراةتساوةذوالملا ليبس ىلع ةيفخلا ىفةعاسجلا نعول سني ىأ اذه كاذو كاذب

 2 اهتأامىلا كفلاخأ نأ دب راموهنمو هنود هيلا بهذاذا ىمالا ىلاهفلاخلاّتي نوقفانملا مهو نينمؤملا نود ىمأ نع نودصي نيذلا

 01 1.0 سنس س ات تس تسل ا نعىنملاومالسلاوةالصلاهياعلوسرالوأ 2 (6) هن احبس هلله ىمأ فريم ضلااو هنود هنعدص اذا ىمالا نع هفلاخو هنع

 00 ؟نراة فن نع نوفرصنين وقفانملا ناكف قدنلارفح فاوناك ليق بهذيف ةيفخ ىف غوري وصعبب مهضعب رتتسإ لظاةرضررئاب نطل |0000 00 ا ا ن0 معلا 2 ا ءوعدالءانقما ةرسوأ اند دنع ب د ا ضل قيام بتعاا يضر نات ميسو ع |[
 نيقفاذملا نأ كلذو ضعبب مه_ضعب ذولي ىأاذاول سابع نب|لاقو نيفتخ لسوهيلعةللا لصهللالوسر نع

 ا ضعبب نوذولياوناكف لسوهياعدثلا ىلص ىنلا ةبطخ عامساو ةعجلا موي دحسملا ىف ماقملامهيلع لقثي ناك
 ى (ميلأباذ_عمهبصي نعنوفلاخنبذلارذحيلف) ةا ازاهلاب دب دهتلاهيف ملعب دقهلوقو راتتسا ىف دحسملا نم ن وجر خف هنافكأ

 ا 258 9 20 0 -سمللا نم نوح ردسق هن

 ع ةبالاو 0 ىفعالب ىأةنتف ممبصت الثا ىأ (ةنتف مهبيصت نأ) هنذاربغب هنع نوفرصن» ود سمأ نعنوضرعب ىأ (ه سمأ

 الآ) باجيالل ىمالانأ ١ تاويسلا فامهنعناالأ) ىلاعتلاقف هسفن هنلا مظعمئةرنآلا ىف يجو ىأ ( ميلأ با ذعمهبيصي وأ) ايندلا
 00 57 ىنعي (هيلانوعجريموب و) قافنلاونامالا نمىأ (هيلعمتأامرعيدق) اديبعو اكلم ىأ (ضرالاو
 0 0 ٠ || اهنعىلامتةناىضرةشئاعنع_((ملعئث لكي هللاو) رسشلاو ريما نم ىأ(اولمعامب ميبفيفإ) ةمايقلا موي
 قام نمىماوفلاكالذأ || وسو لزغلا نهوماعو ةباتكلا ّنعتوماعتالو فرغلاءانلااولزغتال ا سوهيلعمنلا ىلمهنلالوسرلاق تلاق

 وأ) اجاردت-سا متنا

 00000 أىلاعتو هناحبسهنل اوهحم يح ىف عبسلا نب هللا دبعوب هجر خأأ رونلا
 3 م 7 نوعستو نا ةثئاوةثا فا هوةبآنوعبسو مبسو ةيكم ىهو ناقرفلا ةروسريسفنإلم

 هدا 7 : : 0 ةفئالا رج نزل

 فارسا دكت ف[
 نا ملاو“ ديعولا يرن || لزكدلا) عت انعم ليقوريخو هكرب لكبءاجءانعم ليقةكربلا نملعاش ( كرات ل
 , ىفاقرفملزنهنال ليقو مار حلاو لالخ اولطابلاو قحلا نييهب قرف هنالاناةرفهاممنآرقلا ىأ (ناقرفلا

 تاومسا قام عيج - : ول

 ءايلا عتفب و (هيلا نوعجري موب وإ) اهرتس ف نو دهجياوناكن او نيقفانملالاوحأ هيلع خف يكف اساعواكلمواقلخهب صتخم ضرالاو

 زوجبهيلانوعجريموب وهيلعمتأاملعي دقهلوق ىف ةبيغلاو باطخلاو ةمايقلا موب وهوهئازجى ان ودرب موب لعإ وىأبوقعي ميار سكو
 (اولمعام)ةمايقلا موب (مٌبنيف) نيقفانمللنوعجري واماع هيلع تأ م نوكين ازوجحي وتافنلالا قي رط ىلع نيقفانمالاءيجانوكينا
 ةروسأأر قهنء هللا ىضر سابع نبا نأ ىوروةيفاخهيلع خالف ( ملع ئث لكب هللاو) مهن ازج قح مهم زاب ومطامع أ ءوس نماونطب أك:

 هللا مسب) 4 ةيآنوعبسو عبس ىهو ةيكمناقرفلاةروسإل لع أ ئئاو تماسال هب مورلا تعمسو اه جو ىلعاهرسفو مسوملا فربنملا ىلع رونلا
 ىفهنع ىلاعتو ئث لكن عدبازتورئاك_وهريخدبازئةللا كرابت ىنعموهدداي زوريخلاةرثكى هوةكربلا نمل عافت( كرابن) (مبحرلا نجرلا
 اذا نيثيشاانيب قرفردصموه (ناق رفلا لزن ىذلا) بس ىضاملاهئملمعتسملا وهدحو هللالا لمعتست مل ممظعت ةملكى هوهلاعفأو هنافص

 لازئالا ف ضعب وهضعب نيبالوصفماقرفم نكسلوةلجلزغي لهنالوأ مارح او لالماو لطابلاو قما نيبهلصفل ن"ر قلاب ىمسو مهدي "لصف
 الي زاتهانلزنو ثكمىلعسانلا ىلعهًأر قتلءانقرفان ؟رقوهلوقىلا ى رالأ
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 7 نواك 0 1 0 اهلك |؟ اؤي نم دبل ناف ليللا ىلا هراهنارظتنمطقامب رف 0 هادحو لجرا

  تويبلاهذه نم ير دادإ) ضع ىلع مهضعب ةداي زو لك الا ف سانلا فالتخال ماعطلا ىلع عامنجالا نعاوجر حتو أمهغيض عمالا

 . ىلعوانيلع مالسلااواوقفادجسموأ ةغرافانوي وأةبارقواني دونم مه نيذلااهاهأ ىلعمال لاباؤ دباف ىأ (مكسفنأ اىلءاوماسف) اولك 6

 اوماسب بصن ( ةيحت) نيحلاملا هلنادامع

 نالوأ هندل نم ةعورشم

 بلط ةيحتلاو ميلستلا
 هيلع لسملل ةايحوةمالس

 ةكرابم) هللادنع نمايحماو

 ةكربلا اهقصو (ةبيط

 نءؤمةوعداهنالبيطلاو

 هللا م اهم ىجر نمؤمل

 قزرلا بيطوربخلاةدايز

 مكل هللا نيبيكلذك )

 (نولقم مكلعل تايآلا
 اا )اومهفتواولقعت كل
 هتاياونمآ نيذلانونمؤملا

 ىلع ةعماوناك اذاو هلوسرو

 عمجي ىذلا ىأ (عماج سمأ
 ريب دتلاوداه+ اوحن سانلاهل

 ىف عامجا لكو برحلا ىف
 نيديعلاو ةعجلا ىتح هنلا

 (هونذأتسيىتح اوبهذيإ)
 دارأألو مه نذأب و ىأ

 م« ري نا لجوزع هللا
 باهذ ىف ةيانجل ١

 لوسر سلجم نع بهاذلا
 ريغب لسو هيلع هللا ىلصةنلا

 سمأ ىلعهعماون اك | ذاهنذا
 قتح مهءاهذ كرت لعج عماج

 نامالا ثلاث هونذاتس

 هلوسرب نامبالاو هللا

 ١ 4 بيبشتلاك امهلعجو
 ' 5 طاسسلاو
 ٌّ لورا "1 بواسأ ىلعهداع ثيحادي دشتو | دبكو ئ هدب , زيا هبقعمنينا.الارك ذب هتلصت طاحأل وصوب هنعاربخعأدتبم نينمّؤلا
 1 ضر عو نيناهنالا ةحصل قادصملاكن اذئتسالا لعج هن اوهورختآ أيشهنمضو (هلوسروهنلابنونمؤب نبذلا كئاوأ كنو ءذأتسي نبذلانا)

 5 : دل هيلع هنأ عفر يف (مهنم تثش نان ذئاف) مهرمأ (مهنأش ضعبل) فارصنالا ف (كونذأتسا اذاف) ذولا مهلاستو نيقفانملا لاحت

 هللارطرفهتساو)] ماللاو

 ”ةسانةتانئأ (هللادنعنم) اسواج ت دعق وحن املست ىنعم ىفاهمال 10

 || ميلعسيلهنا ىنماوةبآلا هذه ىلاعنةنلال ازناف كن ذاريغب كماعط نم لكآ[ن تجر حت لاقتف هلاح نعهلأسف
 || ميلعسل) اوامحتواو دوزنتن اريغ نماوريض < /ناواهومتلخ داذاءالؤه لزانم نماولك اتنأ حانج

 || لك أ أيال مهنملجرلا ناك ةنانك نم ىح مهورمع نب ثيل ىنب فتازن (اناتش وأ ءيجاولك أتنأحانج

 ظ أ تاكا ام :رو حاورلا ىلا انضلا» نم هب دي نيب ماعطلاو لج رلا دعقابي رفهعم لك ًابافيض دج ىتح هدحو
 | صبغ الافولك | ادح ادحملو ىسأ اذافدب راشي نم ىتأب ىتحاهئابلأ نم ب رشي الف لفحلا لبالاهعم

 | ىأحنجالىفاهللاولوقيف هماعط ىلاهوعد يف هتفا دصوهتب ارق ىوذ نمريقفلا ىلع لخ دب ىنغلان اك

 | نولك يالاوناكراصنالا نم موقف تاز ليقوةب الاهذه تازنفريقف تنأأو ىنغانأو كععم لك ناجرخنأ

 ا | ىأاناتشأوأ ناغمتجم ىأ اعيجاؤاش فيك اولك أينامط صخرف مهفيض عمالا فيض مب لزناذا

 تبل ج رلا لوخ دى اذه ضعب ىلع كضعب مسباىأ ( مكسفن أ ىلعاوماسفانويب مكخد اذاف) ناقرفتم
 اذاوه يلعتماس نم قحأ مهف كلهأ ىلع ملسف كتبي تاخداذاةداتق لاق هدب ىف نموهلهأ ىلع لسي هسفن

 | هتاكربوهللاةجروتببلا لهأ ىلع مالسلا نيحلاصلا هنلادارع ىلع وان ملع مال_!! لمقف دح هيف سيلا تلد
 | انيلعمالسلاانبر نمانيلع مالسلا لقيلف دح أت يببلا ىف نكي ملاذاس ابعنب !لاقو هيلع درتةكئالملا نا انندح

 | متلخد اذافىلاعتهلوق ف سابعنإ ل نعوهناكربوهنلا ةججروتيبلا لهأ ىلع مالسلا نيهاصلا هللا دابع ىلعو

 | دنعنمةيحن) نيحلاصلاهّللادابعىلعوانيلعم السلا لقف دجلا تلخ داذا لاف كفن أ ىلع اوماسفاتويب

 رجالاو باوثلا نم هيفاملانههبيطلاو ةكربلارك ذ ليقوةليج ةنس> سابع نبالاق (ةبيط ةكرابمةللا

 اما)لجوي ,زعهلوق ْة هبادآو هيهنود سعأهنلا نعىأ(نولقعت مكلماتايآلا مكاهننانيني كلذك )١

 .(عماج م أ ىلع) متو هيلعشا ل دمتلا لوسر عمو ا(هعماوناك اذاوهلوسروهللاباونمآن يذلا نونمؤملا

 ىا (اوبهذمل) لزن ىمأ ىفرواشتو أ ةعاجوأ ديعوأ ةعج وأ ترضح ةالصو ابرح نم مهعمجب ىأ

 هللا لص هللا لوسر ناك نورسفا ا لاق (هونذأتسيىنح) هلاوعمتجاامعااوفرصن,ملو هنعوقرفترإ

 | موقيح جرخ رد عوأ ةجاح دج. لا نم جرخي نأ ل جرلا دارأو ةعهلا مويربنملا دعصاذا لسو هيلع

 دهاحم لاق مهن.ءاش نمل نذأيف نذأتسيللاقا-* اهنا فرعيف هاري ثيحبلسو هيلعفتلا ىلصهنلالوسر لايحب

 هنوفاال امال عمنوماسلا هيلع عقجا ىمأ لككلذك و معلا لهأ لاقهديبريشي ناةعجلا موب مامالا نذأو

 0 | نكي ماذا اذهو نذأي ل ءاشن اوه نذ ا ءاش نام امالانذأتسا اذاونذالابالاهنع نوعجربالو

 ع نجح وأمونمةأ سما ضيحتف دجسملا ىفاونوكبنأب ماقملا نمهعنهببسْث دح ناف م اقملا نم هعدمي بس

 | هلل َنابنونمؤ ب نيذلا كنلو كنون ذأ تسي نيذلانا) ماستسالا لا حاضت سس والو

 || فارصنالا ىف ىأ (مهنمتثش نا نذأف) مه مأ ىأ (مهنأش ضعبل كونذأتسا اذاف هلوسرو

 تملا قارذعمطتيأرناىأ (هللامهرفغتساو) نذأتالف تئشناو نذأف تش ناىنعملاو



 جربتلااهمضوب ندصقيإال ىأ كلذوحنو قاسلاورحنلاورعشلاكة يفحملاةنيزل ادي ريةني زثارهظمريغىأ (ةني زب تاجربتم) لاح (ديُ)
 ؟دتبموهو نرتتسي بايثلا عضو نعةفعلا نإلطي ىأ( نففءتسي نأو)هؤافخا بج امراهظا لكن جربتلاةقيقحو فيفختلا نكساو
 ديعسلاف(ج رح ضي ملا ىلعالو جرح جرعالا للعالو جرح ىمعالا ىلع سيل )ن دصقي ا ( جاع ) نلعيامل (عيمسهنلاو نطريخ) هريخ

 (م“”|0) 2 مسوديلعهللا بص ىنلاعموزغلاى لا اوجرخاذا نوماسملا ناك ب يسملا نب

 نأو) هرتستنأ اهباعبجام اهنسا< نمةأرملارهظت نأوه جربتلاو نهنني زراهظاءادرلاو بابلجلا

 ىلعسيل) لجوزعهلوق © (ميلععيمس هللاو نطريخ) ءادرلاالو باب للا نيقلي الف ىأ ( نففعتسي
 مكلاومأأاواك انالاونمآن يذلااهيأايهللا لزنأ اك سابع نبال .ةفةبآلاهذه ىفءاماعلا فادخا (جرح ىمجحالا
 لاومالا ل ضف ماعطلا اولاقو جرعلاو ىمعلاو ىنمزلاو ىضر |ةلك اًوم نع نوماسملا جرحت لطابلاب كني

 نكمتيال جرعالاو بيطلا ماعطلاعضومرصببال ىمجالاو لطابلابلاومالا لك أنعلجوزعةئلااناهن دقو
 هقح ماعطلا ن٠ قوتسالف لوانتلا نع فم ضي ضي رالاو ماعطلا ىلعةمجحازملا عيطة الو سواملا نم

 ةلك اوم فكيلع سيل ىنمملاو ىمعالا ف سيل ىأ ىف ىنعع ىلع نكي وأتلا اذه ىهفةبآلاه ذههلنالزناف
 ءامصالاهلك اًؤم نعنوهزن ىضرملاو ناجرعلاو نايمعلانأك ليقو جرح جرعالاوضي رملاو ىمجالا

 لوقي و كلذ نمرثكأ لك ا: رلوقيىمعالا ناكومهئلك اوَم نوهركو مهنورذقي سانلانال

 نملك الا فءال ؤطاصيخرتتازن ل_يقوةبآلاهذهتازنف ني: ناكم سلجأ اب رىمعالاو جرعألا
 نكي ملاذاف ماعطلا باط ف لجرلا ىلع نوا_ددب وناك ءال وهنا كلذوةبآلا قا, ىف ةللامهامس نمت ويب

 نوجرحتب ةءامزلا له ناكف ىلاعت هللا ىمس نمضعب وأهمأ تي وأ هيب أت ب ىلا مهب بهذ عش هدنع

 حيتافماوعفداوزغاذا نومالا ناك ليقوةبآلاهذ_ههنلا لزناف هتييريغىلاانب بهذ نولوقي و كلذ نم
 كلذ نم نوجرحتب اوناكفانتويب ىف امتاواك اننأ كلا :لل- ادق .طنولوقي و ىنمزلا ىلا م-منويب

 نعفاختلا ىفءالؤط ةصخرتازن ليقو مطةصخرةبآلاهذه هللا لزناف بيغاهماصأواهلخدنال نولوقيو || |
 ىلعالو) ىلاعتهلوقو ( جرح ضي رملا ىلءالو جرح جرعالا ىلعالو) هلوق دنع مالكلا متاذه ىلعف داهجلا || |

 لك ايزأانمدحاللالاولاق لطابلاب نيب كلاومأاواك انالوتلزنامللبقفتأتسم مالك (مسفنأ ||

 نماولك اتنأ كيلعجرحالىأ (مكتويب نماولك أتنأ) كسفن أ ىلعالو ىل اعتهثلا لزن اف دحأ دنع

 تويبدارأل قو جوزلاتببك ةأرلل تب نال مكجاوزأ توب ومكلايعلاومأ نمدارأليق توين.
 تويب وأمكلاب 1 تويب وأ) كيب ال كلامو تن ثيدحل !قءاجا ل ءابالا ىلا دالوالا توب بسنو مد الوأ
 ملاوخأت ويب وأ كنامعتويبوأ ماعأت ويب وأ كناوخأت ويب وأ كداوخاتويب وأ مناهمأ
 هتيشامو هتعيض ىف هميقو لجرلا ليكو كلذب ىنع سابع نبالاق (هحتافم متكللءاموأ كنالاخ تويب وأ

 كديبعتويب ىنعيليقو رخ ددالو لم<الوهتيشام نبل نمبرشي و هتعيضةر نءلك اين يلع سابال
 هبحعتفي ىذلا حاتفملان «نازوجب ون ازخلا متافملاوهدبعلزنم كلع ديسلا نأ كلذو كيل اموأأ

 هومتتز خام ىأ هحنافم متكءامأم ليق وريسلا يملا لك اينأس أب الف نزاوهف حاتفملالجرلا كلماذاو

 ثرحلا ف تازنسابعنب!لاقةدوملا ف كقدص ىذلاوهقيدصلا (مكقيدصوأ)هومتك-امامو مدنع

 ادوهحتهدجو عجراملف هل»أ ىلع دي ز نب كلام فلخو لسو هيلع هنلا ىلصهنلا لوسر عماي زاغ جرتسور مي نبا

 ب

 اح ل تم

 ا

 ظ
| 
! 
/ 

 نذإبالا لك الف سانلا لعحشلا باغدقف نآلااماف كل ذي ارورس ١

 عضوب ندري ن أر بغ نم ىأ(ةنب زب تاجريتمربغإ) هعضوزوجالفرا+ :امافرالا قوف ىذلا عانفلاوبايثلا

 ىمعالا دنع مهتووب حيتافماوعضو

 دنعو جرعالاو ضي رملاو

 نا مهنونذاي د مهبراقأ

 اوناكو مهنويب نم اولك اب
 كلذ نم نإ وحر حن

 نأ ىشحن نول اوقبو

 كالذي مهسفن أن وكنال

 ةصخرقبآلا تازنفةبيط
 ىأ(مكسفنأ ىلعال 9 مط

 نم اولك ان نأ) جرح

 مدالو أت ويب ىأ (منويب
 هضعب لجرلا دلونال

 ادلو هضن - 0

 ٠ دقوةبالافدالوالارك ذم

 مالسلاو ةالصلاهيلعلاق

 تويب وأ كيبال كلامو تنأ

 نيجوزلا نال مجاوزأ
 راصفةدحاو سفنك ا راص

 جوزلا تيبك ةأرملاتبب
 توب وأمك ئابات رو دأ)

 تويبا وأ متاهمأ

 تويبوأ ميناوخا
 ممامعأ توب وأ متاوخأ

 توبب وأ مكنامجتويبوأ
 نال(متالاخت هوب وأكلاوخأ

 ةلالد تباثء الؤه نم نذالا

 (هحتافم متكلمام وأ)

 0 اباوحر تنم
 ىضر سابع نب لاق قلغلا

 لجرلاليكووه» هنعهللا
 هدبع تي هب دن رأ ليقو هظفحوه دي ىفاهنوك متافملا كلب دب رأوهتيشام نإل نمبرشإ وهتعيضرُت نم لك اينأأهلهتيشامو هتعيض ىف هميق
 هقدصتوهندوم ىف كقدصي نموهواعجوا دحاو نوكيقي دصااو مك ئاقدصأت و.ب وأ ىنعي (مكسقيدصوأ) هالولهدب ىفامودبعلا ن
 اهقتعأ هتريخاف اهالومرضضح ا ذافءاشام ذ خايف هسيك اهني راج لأ سيف بئاغوهو هقي دصر اد لخ دب فلسلا نم لجرلاناكو كتدوم



 هنعةللاىصر رم ىلعور مع نباسدم4#لاقي راصنالا نم مالغلخد نيعلا لة اروعالا اهنمو للخاةروعلاواهيؤهرتسن لت ناسنالا نال
 ' ىلا قلطناف نذالإبالا تاعاسلاهذه فلوخدلا نع ىمهنهللا نت د دو هنعهللا ىضررمحلاقفهب ون هنع فشكن ادقو ئانوهوةربهظلا تقو
  ىأ(نهدعب حانج مهبلعالو كيلعسل) هلوقب تارملاهذهءارو نا ذئنسالا كرتىفمهر ذع مث ةبآلا هيلع تازئ دقو لسو هيلعهنلا ىلصىنلا
 . (مكياعن وفاوط) هلوقب تاقوالاهذهى ناذئتسالا كرتىفةلعلا نيب مث نهدعب نا ذئنسا ريغب لوخدلا ف نبروك نمل ىلعالو كيلعمئال
 . هياعن وفاوطةلالدا ف ئاطف ذخ ضعب ىلع ئاط؟ضعب هربدقن (ضعب ىلع) هربخ أدتبم (مكضعب ) تببلا تاوحنوفاوط مهىأ
 ةمدخلال يلع نوفوطي لا دملاو ةطلاخا ىلا ةجاح مهبو كب نا ىنعيةدكؤ م ةنببم نوكسن نأو اهلبق ىتلا نمال دبةل++نوكسن نأ زوو
 عرمشلا ف عوف دموهو جرحلا ىلاىضفال تقولك ىفنادئتسالبىمالا (م“5) مزجولف ماد سالل مهبلعنوفوطتو

 ىأ (مكياعنوفاوط) ةثالثلا تاقوالا» دهدعب ىأ( نه دعب ) ناذئتساريغبكيلعلوخدلاف جرح ىأ | 1 م 0 3 (حانج) نايبصلاو مدلاو ديبعلا ىنعي (موياعالو م<يلع سبل )هتروعودبتف هبايئاهيف عض!ناسنالا نال ْ 0 : 1 6 ظ سس سل 0لابابب070|<>| لل ا لمخْغًُخ6؟696؟(/بي(؛(؛صحبل ل سا ”“[”©(©؟ل©ل©تل خخ دل سس 1 5 0 8
 فوطي ىأ (ضعب ىلعكضعب) نذاريغب ؟لاغشأ ف نوجر و نولخ دب ونوددرتب مدخل اوديبعلا ص "1 ش
 اهنا ليقف ةبآلا ذه كح ىفءاماعلا فلتخا ( ميكح ميلعةئلاو تايآلا مكل هللا نيبي كل ذك ) ضعب ىلع كض»ب هن را يلد 0 1 . هلل - ه5 0 ىأإ ١ 3 1 -85- ا فبأب نمهريغ

 تكلف نيذلا كن ذأتسيا اونمآن.ذلااهعأاي لجوزغهللالوق دح أ هم لمءيالوا ومان ىمأىتلاةبآلاهذهىف ىف م هدايع] اصب 0 1 سا علا ناااراولا قارعلا لهأ نم|رغن نا ةهركع ىوربدسملا نبديغس ىع كلذ حس ةخوسنم || "'
 الوروتس هتويبل سبل س انلا ناكورتسلا بح نينمؤملاب ميحر ميلح هللاناسابعنبالاقفةبآلا <ناسمعأ غلب اذا د( هدارم نايب
 كلتىناذئتسالاب ىلاعت هنا م_ه سم اف هاهأ ىلع لج .رلاو لجرلا مهني وأدلولاوأ مدا ل خ دامب رف باع را 1 5
 دازوهوحن هنعةباور ىفودوادوب أ هجر أ دعب كلذب لمعيادحأرأ افريل اوروتسابهللا مهءاؤتاروعلا ' 7 0

 اللاق ىهةخوسنمأ كن اميأ تكلم نيذلا كت ذأتسيل ةبآلا هذه نغىعشلاتلأسلاقةشئاعىبأنبا ىسوم || 2 لوخدلا اودارأو نعنايفس ىورةخوسنمريغاهناىلا موق بهذوتاروعلا كلتىناذئنسالا نعىنغأكلذناىيأرف | 2
5 . . 

03 
 ًاتيلف 00 ١ :

 نولوةباسات ناهبالاهدهى ريبج نب ديعس لاقو ناعما ىلاعت هللا لاقاهم نوامعيال سانلا ناتاقهنلاو 6 (اوذ : (

 لالا هذه نو لمعلا سانلا كرت تان(ث الث ليق سانلا هينواهنا ءاهنكلو تينسنارهنداو تمزح || نذانسا# ) .تاقدالا
 زعهلوقو ةبآلاىبرقلا اولوأةمسقلارضءاذاواتيب كمظع نولوقي سانلاو مك اقنأهنلا دنع <مرك أنا 0 نبذلا ىأ(مهلبق نم نبذلا
 اونذأتسيىأ (اونذأتسيلف) اوغلب نيذلاراوحالادب ريمالتحالا ىأ ( لخلا مك<:م لاففطالا غلب اذاو) لجو مهومهلبق نم للا اوغلب
 - .٠ 0( 6 3 ع 5 ا ذتذلاوأ لاحلا

 دوم 3 م 2-

 نامنلاق هتدلاو ىلءلجرلا نذأتسي أ ةفيدذح لّدسو كلذ ىفةيالا ذه تلزن أ افهم ىلع لجرلا نذأتس || .؟ م
 1 "0 7 0 : 7 ةبآلا اوماستواوسن است ىتح

 الفريكلا نمدلولاو ضيحلا نعز دعق ىتناللا ىنعي(ءاذلا نمدعاوقلاو) هلوقهركناماهنم تيار لعفتو 0 2 0 ١

 نعاراذاىناوالازباجتلا نهليقو نهربكل جاوزالان دربال ىأ(ااكذ نوجريالىاللا) نذحيالون دلي أ هب دوار لوخدلا فرط 26 وعز ع - 0 . نوذاملافطال ل ىنعل و
 سيلف) . ةنالا |0100 1001010 يغولاج ةيقباكيفتناك نئاماف نهورذنتسالاجرا 1 تاروعلا ف

 || قوفىذلا ءادرلاو باباجلاوهو نهبايثض عب ىنعملاولاجرلا دنع ى أ (نيبايث نعض؛نأحانج نهيلع مث كلذ لافطللا داتعا
 7 بايثلا ةداعلا كل: نعاومطفي نأب جو نسلاب وأ مالتحالإاوغلب
 ْ نبا نعو نولفاغاذهنع سانلاو نذإبالا يلع وخدلا اوداتعيل نيذلاراكلالاجرلاك تاقوالا عيجىفا اونذأت سي نأ لعاوامحيو
 نولوقير يبج نبديعس نعو ةمسقلارضح اذاوك اقنأهللا دنع كمرك ؟ناهلوقوهلكن ذالا سانلا نه دخت تايآ ثالث هنعةنلا ىضر سابع
 .قاللا) لا- (ءاسنلانم) نهربككدلولاو ضيملا نعن دعق ىناللا ىأ ضناحلاو قااطااك ءاسنلابةصتخملا تافصاا نءاهنال د عاق عج  (دعاوقلاو) مانالا لاسم (ميك-) ماكحالا نم نيبي ايف( ميلعتهاو هناا مل هنلا نيبي كل ذك ) هلوقو ةخوسنم ىهام هنلاو ةخوسنم ىه
 ادتبملا فال ءافلاتلخدومتا (حانج نيياعسيلف) ربخلاو دءاوقلا ىهوا دتبمال ةفص عفرلا ل ىف ىهو هيف نعمط: (احاكن نوجريال
 راجل اقوفىذلابابللاوةفحللاكة رهاظلا ىأ (نيابن) نعضينأىف ) نعضينأ) ماللاوفلالا بس طرسشتلا ىنعم نم



 ُْق نواماكسلا مه (نوقسافل امه كئلواف) هللا عنابت .رفكف ىلاعتهلوقك ةمعنلا نار فك دا ارملاودعولا دعب ىأ ( كالذ دعب رفك نمو)

 اوناك امد_ءباولتتقاف هنعهللا ىضر ناهعةإّدَق ةمعنلا دهر فكن ملوأ اولاقاهطت ىلعاورسجو ةميسجلا ةمعنلا كلتاورفك ثيح مهقسف

 اولمعواونمآن بذلا نيفلخ تملا نال نيعج أ مونعتلا ىضر نب دسارلاءافلخلا ةفالخ ة ىلع ليلد حضوأةبآلاو فودملا مهنعلازو اناوخا
 551 اوعيطأوهللا اوعيط | ىبلعفوطعم (ةولصلا اوميقأو) مهمهتاحلاصلا

 روشأةث-سو نينسر شع تناكر م ةفالخو رهشأ ةثالثو نيتنس تناكر كب ىف ةفالخ نأ هر يصفتو لاجا هيفو
 ضعب ىفءاجا فطور هشأ ةعستو نيدس عب رأ ىلعةفالخو ثي دا فرك ذاك ةنس ةرسثعىتنثا نامعةفالخو
 ةعسنةعب رالا ةمئألا ةفالخة دم نوكت ل يصفتلا اذه ىلءف هندم ني.عت نيب لوا ذكى لعو ثيدحلاتاياور

 هلوقو ُ معأهللاواهنعلزن مث "رهشأ ةتس تناك سحلا ةفال ةنس نيثالث تلك ورهشا ةنسوهنسا رتثك

 ىأ )ن وقسافلامهكئاوأف) هللابرفكلادر لوةمعنلا نار فكهبدا ارأ (كلذدعب رفك نم و) ىلاعت

 هللاريغ هواتقامافنامعاواتق نيذلااهتحدججو ةمعنلاهذهم رفك نمل ار يسفنلا له لاق نوضاعلا
 لاقمال_سنبهللادبع أ نبا نعهاناوخا اوناكنادعب نولتتقياوراص ىتحف وللا مهباعلخ دأو مهام

 سانلاىلا جرخأ لاق كرصن ىف تّئج لاق كب ءاجام نامثعلاهتف مالس نب هللا دب عءاج نامث'علتق دي رأال

 ادومخمافيس للناس انلااهمألاقف سانلا ىلاهللا دبع جرف الخاد كنم ىلرياجر اخ كناف ىنع مه در طاف

 لجرلا اذهىف هللاهلداف لس .وهيلعةللا ىلصةللال وسر هيف لزن ىذلا اذه دلب قمكتر واج دق ةكئالملاناو

 موبىلادمغي الف ك:نعدومغملاهفيسكنلا نا سلوةكئاللا كناري ج ندرطتلهومتلتق نا هنلاوفهواتقتنا

 لتقالاطق ىن لتقاف ىذمرتلاريغةباور ىفداز ىذمرتلا هجر أن اهءاولتقاو ىدووملا اولتقا اولاقةمايقتلا
 ةوكزلا اون اوةولصلا اوميقأ و) كاعتهلوق © افلأن ونالثوة سخي لتقالا ةفيلخ الوافل ن 00

 (نبزجثماو رفكن يذلا نيس ال)ةحرلاءاجر ىلعءايشالاهذهاولءفا ىأ(نوجرتكلعل لوسرلااوءيطأو
 نبذلا كتذأتسُيل اونمكن يذلاا,بأي ) ىلاعتهلوق ف ( ريصملا سم, ءاورانلا مهاوأمو ضرالا ىف انعنينثئاف ىأ
 ىلاور نب سدم4لاقيراضنالا نمامالغ سو هيلعقتلا ىصةنلال اوسرهجو سامعن' !لاق(مكاعأ تكلم
 ةيالاد د ههننالزئاف كلذ دنءهتب قرر مممرك ةلاك رمت ىارف لخ دفهّوعديلةريهظلات قو باطخلا نب رمع

 هيلعهتلا ىلصةللا لوسر تنأف هتهركت قو ىفاهباع ل دفريبكم الغاط ناكد ىم تنب ءامسأ ف تزتل قو
 مت ذأتسلاونمآن بذلااهيبأاي ىلاعت هللا لزتافاههركسن لاح فانيلعنولخ دي نناساغوانمدخ نا تلاقف لسو
 ىلع هنا ىتاثلاو بابحّسالاو بدالا ىلعهناامهد_>انالوقهيفو سمالا مال ماللاو كناعأ تكءام نبذلا

 رارحالا ىنعي (مكنم زحلا اوغابي ل نيذلاو) ءامالاو ديبعلا ىنعيهكن اعأ تكلم نيذلا ىوالاوهو بوجولا
 م ااوغلبب مل مهتك-اوءاسنلا ىعأ اوفرع نيذلا دارملا لبءاسنلا تارو عىل ءاورهظي/ نيذلا مهنم دارملا سلو
 موةنسةرمثعس + غلب اذاايف اوفلتخاو غولب مالتحالا نا ىلعءاملعلا قفتاوامهريغو لقعلاوُزييْعلا نسوهو
 لاقو ةنسةرشع عيسي را اواهلمكتست وهنس ةريشءناع غلوب ىتحاغلاب نوكي الةفينحوب لاقف رت

 ناو ماكحالا هيلع ىر توا لكمريصي ةنسةرمشع سمح ةراواو مالغاا ىف دجأو د و فسوبو أو ىفاشلا

 (ةريهظلا نم مكب اين نوعضت نيحورجفلا ةالص لبق نم) تاقوأ ةئالث ىفاون ذأتسبل ىأ(تاسم ٌثالثإ) لتعمل
 عضوو تاواخلا تاءاساهنالت اقوالاةثالثلاهذهصخام او (ءاشعلاةالصدعب نمو ليقملا تقو ىأ

 هذ_هىناذئنسالاب ,هىماف نايبصلاوديبعلا نمدح أ هارين زو الامناسنالا نمودبي ا: رف با.ثلا
 تاروع تاقوالاهذهتيمس(ىل تاروع ثال) تاقوالا عيج ىف نذأتسب نايبصلاو ديبعلاريغو تاقوالا

 تر

 لاطن او لصفلارسضي الو لوسرلا

 اوعيطأو ةوكزلا اونآو)

 هيلاةوعدبايف (لوسرلا
 لولا ةضعاط

 مكلعل) اهب وجولا ديكأت
 اوجرت كل ىأ(نوجرت

 ةجرلا تابلجتسم نماهناف
 لاقف ني رفاكلارك ذم

 اورفك نبذلانب_حنال)

 ىأ(ض رالاىف نب زوكم

 ردقبال نإب هللاني_تئاف
 باطخ ءاتلافاويفم_ييلع
 مالشلاو ةالصلاهيلعىنلل

 نالوعمملاولغافلا وهو

 نبزمكمو اورفك نيذلا
 ةزجو ىتاش ءايلابو

 هللا لص ىنلال_ءافلاو

 هك مدقتلاس .وهيلع

 اورفك نبذلا نالوعفملاو

 مهاوأمو) نبزوكمو
 ىلع فوطعم (رانلا
 اورفك نبذلا نإ_ىحتال

 نيذلا ليق هناك نب زعكم

 هللا نونوفيال اورفك

 سئيلو) رانلا مهاوأمو
 راذلا عج رمل ىأ (ريملا

 وما نيذلا اهأي)

 تكلم نيذلا كن ذأتسيل

 نذأتسيناب سمأ(مكنامبأ
 نماوملتحي نيذلالافطالا ىأ (مكنم محلا اوغابي/ نيذلاو) ءامالاوديبعلا

 حرطو عجاضملا نم مايةلا تقوهنال (رجفلاةالصلبق نم) ىهوةليالاو مويلا ىف (تارمثالث) افيفخت ماللان وكسب ”ىرقورارحالا

 ةلوايقلل بايثلا عضو تقواهنال ظيقلا فراهنلا فصن ىهو (ةريهظلا نم مب اي نوه ضن ني>و) ةظقيلا بايثس باو بايشلا نم هيف ماذيأم

 تاروع ثالثتاقرأ ىهىأ (5لتاروعثالثإل مونلابايثب فاحصلالاوةظقيلاب ايث نمدرجتلاتقوهنال (ءاشعلاةالصدعب نمو)

 ةروعلاوحالا هذه نم دحاو لكي مسوتاروع ثالث تاقوأ ىأ تا يم ثالث نمالدب صفحريغ وكب صنلاب وفاضملاوأ دبا ' فن



2 ( ميلا نادئاععفنلاو كلوت فررضلاف ىدطا نم < هن متزرح أد قف ك اهني وكان افهوهعط أ ناو ىأ (اودةهتهوعيطت ناو
 ١ 

 ىنعمبءادالاكغيلبتلا ىنعم غالبلاو كيلوت :فررض هيلعالو مكب ولق ىف عفنهلام غلبي نأالالوسرلاىلعامو (نيبللا غالبلاالا لوسرلا ىلع

 باطحلا (تاحلاصلا اولمعو < :ماونمآن يذلا ها دع و) لاقف نيصلخ ارك ذ تاز لاو تايآلابانورقمهنوكلر هاظلا نيبملاو ةيدأتلا

 رافكلا ضرأىأ (ضرالا ف مهنفلختسبلا) ضيعبتلل نمو نورججاهملاهبدارلا ليقو نايبلل كك نموهعم نلو مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلل
 ماعدنا حيحصلاوةنيدملا ضرأ ليقو

 (فلختساك ) ليللا
 ا 30 رذلا) كك وا[ فلهتيا

 و مهام قم
| 

 مط ىضترا ىذلا مهئيد

 ا 2 0 3 دم 0 _ 17 3 ملدسلو 2دسلو

 | هللالزناف حال لا عشنوهيف نمأن موبانيلع ىنايامأ مهتم جرلاةفهحالس ,هنمدحأ قرافبال مهفوخ ىلع ع م

 (انمأ زنوج ني
 رص نأ هللا م-هدعو

 رفكلا ىلع مالسالا

 - - 5 وي 2 : الا -

 | هءايلوارصنو هش يدرهظاوه دعوههلازحت اف (ًايش ىبنوكرسشبال) نينما (ىتوديعيانم ا مهفوخ دعب نم 8 00 2
 1 ىش ع

 .اهرألتلقةريمحلات يأ رلهىد ءايلاقفليبسلا مطقيلااكشفرنآ هانأ مثةقافلا هيلا اكشف لجراتأذا مهثروأ نيح ل يئارسا

 فاخالةبعكلاب فوطن ىتح ةريمهلا نمل حرت ةنيعظلا نب رتلفةايح كب تلاطناف لاقاهنعتشنن ادقلو كالها دعب ماشلاوريصم داخالةيعكلاب فوطت : 1 7 0 كالهإ هلا
 نءدلازي- ناو ةربابجلا
 مالسالا نيدوهو ىضنرملا

 هديضعتو هتيدت نيكو

 ليزيو مهب رس نمو ناو
 اوناكىذلا فوخلامهنع

 هبافعأو ملسو هيلعهتلا ىلص

 نيانسرسشع ةكع اونك«

 ْ : ىف نوحبصإ ةنيدملاب
 | تعمسلاةةنيفس نعه نبدلاروهظو نيكءلاو نمالا لصحو كولملا نمدريغوىرسكز ونك تحتفو || . 1 0 5
 | ركىبأةفالخ كسمالاق ماكل من وكس مث ةنسنوثالث ىدعب ةفالخخا لوقي مل سو هيلع نا ىلص هللا لوسر رع . لاق

 | ديه لل ئاقلاداجلتلق ىلعلاقاّةس ىلعو ةنس5 رمعىتثانامعةفالخو نإنسرمةعرمج ةفالخو نيتثس 6 1: ا 5
 ١ 1 3 حالسل |عضنو هيقنمأن

 ةالصلاه يلع لاقفتازتف

 هدعو هللا ز جئافةديدحهعم سدل ايبتحم مظعلا الملا ف :م لجرلا سلب ىتحارب بالا نو ريغتال مالسلاو

 مسسقلاو ايندلا ىلعاولوتساو مهتئازخاوكلموةرساك الاكلماوق نموبرغااو قرسثملادالب دعب أ ا وحّتفاو برعلاة زي زج ىلعمهرهظأو
 هب قتلتيا- < قلتق مسقلا ةلزنم هققحت ىف هللا دعو لزئوأمهنفاخست_..بل مسقأو هنلا مه دعو هريدقت فو ذحم مهنفلخ. تبل ىف نونلاو ماللاب قلتم

 ندحوم ىتود.عيلاقةنونمؤن ءن وفل تنسو مطار ليقهناك هلل حالفافاننساهتلعج نا( ىن ودعي مهتفلخ بلةنلا مسقأ هناكمسقلا

 هيلع ل خدام ىلع نيدلا اذه ناخديل مال_لاوةالصلا هيلعهلوفل م

 | غالبلاالالوسرلاىلعامو) هتعاط ف دشرلاو قحلااوبيصتىأ (اودهتهوعيطتناوإ) ةعاطلاو ةباجالإ

 او يمأو هبامصأ عم نينسر شع ىجولا دعب ةكعب )سو هيلع هللا لص ىننل! ثكمليق ( ضرالا ف مهنفلخت بل
 | مهودلا ةقلاباو سمو ةني دم ىلا ةرجعهاباو مأمن نيفئاخ نوي و نوصيصراوناك_فرافكسلا ىذأ ىلعربصلاب

 ظ اهتساسواهك وام ,هلعف مدتلاو برعلا نمرافكلا ضرأ مهنثرويلهللاو مهتفاخة_ببل قعموةنالاءهذه

 |[ فاختس اكوعءايبنالا نمامعربغ :وناواسو دوادفاختساىأ(مهلبق نم نبذلا فاختسا )اهئاكسو

 ا ىأ (ىضتراىذلا مهنيدمطننكملو) مهرايدو مهضرأمهثر دو ماشلاهرصمةربابجلا كلهأو ليئارسا ىنب

 | مهتلدبيلو) نايدالارتاس ىلع مهني درهظي واهوكت1ىتحدالبلا ىفمط عس وب ساببعنب لاق (مط) هرادخا

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا دنعان اذني لاق متاح نب ىدع نع (خ]) ضرالا ىفاطب وانم أف وحلا دعب مط دبأو

 | نحتفتلةايح كب تلاطنالودالبلا اورعسدق نبذلا ىطراعد نبأف ىسفن نيب و نب امف تاقهنلاالا|دحأ

 | جرت لجرلا نب رتاةارح كب تلاط نئلو نصره نب ىرسسك لاق نمر هن ىرسكت لق ىرسك زونك
 [ سيلو ةمايقلا مون م دحأ هللا نيقليلو هنمو] قي دح ا دحالف هنم هل بقي نمبلط؛ ةضؤو آب هذ نمهفكع لم

 ! ظ الام كطعأ ل وقيف براي ىل لو ةيف كغلبيفالوسر كيلا تعب أ ناوقيلف هل جرت, ناجرتهشي وهند

 أ ىدعلاق مهجالا ىرلفهلامث نعرظني و مكهجالا ىربالف هنيع نعرظنيف ىلبلوقيف كيلعل_ذفأو

 | ىدعلاةةبيط ةملكبف ةر قشدحب / نف ةرمت قشب ولورانلا اوف" !لوقي سو هيلعفللا ىلص ةللال وسر تعمس

 | نبىرسكز ونكح تتفا نميف تنكو نلاالا فاختال ةبعكلاب ف وطن ىت- ةربخلا نمل حر تةنيعظلا تبأرف
 | قول اابهذهغك ءلم لجرلا ج رخج سو هيل عهنلا ىلص مساقلاوب أ لاقام نورغل ةايح مكب تلاط نئلو نمره

 | ةميظعلا تاحوتفلا تناكمهمايأ ىف ناله دعب نب دارلاءافلختاو قي دصلاركبىبأ ةفالخ ص ىلع ليلد ةنآلا

 ليصفتلا اذهب ثيدحلا!ذهدرواذك تلق ظفالا'ذهونب ىذمرتلاو دوادوب اهجرخأ معن لاق ةنيفس كسم]

 هيفو

 ىف وكرمشيال) بصنلا هل حف مهتدابع لاح ف كالذ للا مه دعو ىأ مهدعو نءعالاح هتلعج ناو ىلو الا لاا نمل دي الا-نوكينأزوحم و

 3 والا لاخلا نمالدب الاحنإ روك( نأ وحن و نإ, دوم ىن ودعي ىأن رد معي لعاف نملاح (ايشي



 ابلط ةعاطلا ف نيعرمم ىألاح ( نينعذم) لوس .رلا ىلا (هيلا اون أيل مه ريغ ىلع مط قحلا ناكاذا ىأ ( قملا مط نكي ناو انيلع فيحيدمجم نأ
 نعنوعنتيت حبلا لدعلاورملا قحلاالا كعم سيل هنا مهتفرعل مهنا ىنعملاو ةعاطلا عم عارسالا ناعذالا جاجزلا لاق مهوسر ؟كاضرال مهقخ-
 كتموكحالااوضريمإو كيلااو ءرسأ مصخ ىلع قح مط تبث ناو مهموم مهياع كئاضقب مهقادحأ نم هعزمثالثل احا مهبكراذا كيلا ةكاحلا

 نعمهدودص ىف مالا مسق (هلوسرو مهيلعهللا فيحبن انوفا مأ اوبانرامأ ض سم مسهب واقىفآ) مصخلا ةمذ ف مط بجوام مهذخأتا

 هلوقب هفيح مهفوخ لطبا من هئاضق ف فيحلا نيفئانوأ هنوبن ىمأ ىف نيبان ىموأ ناقفانم بولقلا ىض ىماون وك, ناب مهيلع قمل ناك اذا هتموكح
 ئم كلذو مويلعقحلاهل نماوماظي نأن ودب رينوملاظ مهام اوهلاك مهتفرعمل مهياع يح نأن وفاخمالىأ(ن روملاظلا مه كل ادألب)

 بصتنلاو عفرلابلوق نسحلا نعو( نينمؤملالوق ناك 1)هيلاةك احلأن ودايم ن مالسلاوةالصلا هيلع هللا لوسر سلجم ىفهنوءيطتسإال
 ( كحيل هلوسروهللاىلااوعداذا) نينمؤملال اوق فالخ لغو اولوقي ناو في رعتلا ىفامهلغو أ ناكلامسا هنوكينيمسالا ىلوأ نال ىوقأ

 هلوق (انعمساولوقينا) هيلع (#ميبو9) لزئأىذلاتاكح (مهني) مل !لعفيل ىأ كحيل مالسلاوةالصلاهيلعىنلا
 كتئا 1 ٠ 1 انءطأ - 2

 : 1 2 1 محلا ناك اذاىأهمكحل نيداقنم نيعيطم ىأ(نينعذمهيلااون أ, قحلا مط نكيناو) ةباجالا نعل قو
 5 ةىف ا 0 ىأ (ضرمهب واق ىفأ) اضيأمط كح قملاب م هيلع كك كنا .هتقنلهمكح ىلا اوعرسأ ,هريغ ىلع مط
 55 3 0 نأنوفاخمأ) كل ذك مه ىنءملاو خيب وتو مذماهفتسا |ذهواوكش ىأ (اوباتراعأ) قافنورفك
 اد هلوق © قالا نعمهضارعإبمهسفنالىأ (نوللاظلامهكئلو!لب) لظيىأ( هلوسرو مهيلعهتلا فيحب
 مياعتاذه (مهنب كحيلهلوسرو) هللاباتكىلاىأ(هللاىلااوعداذانينمؤملالوقناك امنا) لجوزع
 (انعط او) ءاعدلاىأ (انعمساواوقينا) وهواونوك,نأىنبنياذكنينمؤملا نا ىنعم ىلعع ريثلا بدأ

 | هءاسامف سابع نءالاق (هلوسروهللاطإ نمو نوحلفللامه) هتفص هذه نم ىأ( كئلوأو) ةباجالاب ىأ

 | نوجانلا ىأ )ن وزئافلامهكتئلواف) دعبامف ىأ(هقتي و) بونذلا نم لمعام ىأ ( هللا شخ و)هرسو

 نأل) ايش كلذ ىلعدي زبالو للا, لح نأ نيعلادهج لبق (مهناميأدهجةئلباومسقأو) ىلاعتهلوق
 نكن تنك امنأ | سوهيلعهللا ىلصةللالوسرانولوقيا اوناك نيقفانملانا كلذ و (نّرخيل مهتىمأ
 هللا < مهتهارك نايبلزناملليقواندهاج داه+لابان:ىمأ نئاوانة آت ف نألوانجرخ تجون نا كعم

 فيكتفانج رح ا ئاسنوانلاومأوانرايد نم جرخن نأ انتىمأواةئلاو ملسو هيلعمتلا ىلص ىننلاولاقهلوسرو
 را ةعاط) 0 الكلاموا اوةلحتالىأ (اومسقتال) مغ (لق) قات سا لاق تا ,رئال

 0 اهلا مكن | ؟<:مفرعسأ قاةفورعم ىهوتاقاايداقتعالا نود ناسالابلوقلاةعاطوذه ىلا (ةفورهم

 ا فاقلا و ظ ناسالاب نيع نم لثمأو لضف ا ةصلاخ ةينب ةفورعم ةعاطهانعم لءقو نول «_ف:الامنولوقنو نوبذكس:

 00 3 ظ هللا اوعيطألق) لعفلابكةفلاخو لوقلاب متعاط نم ىأ (نولمعت .؟ ريبخهلا نا) لعفلا اهقفاوبال
 ناومسد او 2 00 5 ا 6 0 7 .
 1 2 نم متفلك امىأ(متلجام مكيلعو)ةلاسرلا غيل تن مهب ىمأو فلك امىأ(لجام) لوسرلا ىلعىأ (هيلع فل>ىأ (مهتاعادهج ا : : !١ ع اهاف) هلوشروةلناةعاط نعاوذر عا ىأ (اولونناف) مكاين قدصو عب واقي ىنعي(لوسرا اوهيطاو

 نبا نءواهتداكو واهندش ةياغغاب”و نيم !ىف غاباذا كلذواهعسو ىصقأ غلب اذاهسفن دهج نمراعتسم هنيعدوجو مهدوهجتاهيفاولذب مهنال
 هعضوم عضوفرد ملا مدآو لعفلا فذ دهج نيِلا دهب مسقأ نيعلادهج مسقأ لصأو هنيعدهج دقف ةللابلاق نمامهنع هللا ىضر سابع

 انرمأ نأ ىأ ( نجر. م.تسمأنأل) مهناميا ني دهاج لاق هناك لاخلا حب ومنملااذه كح و باقرلا بر ضف هلوقكل وعفا ىلافاضم

 ىلوأو لثمأ (ةفورعمةعاط) ةيصعم هنال نيب ذاك اوفلحنال (اومسقناللق) انجرخانرايد نم ج ورخلاب وأانوزغلوزغلاىلا ج ورحلاندت

 باتربالواميف كشيال ةمولعم ةفورعم ةعاط <_:م بلطي ىذلا ىأ فوذحم ا دتبمربخوأ أريخلا فوذحم أ دتبم ةيذاكلا نامالاهذه نمكب

 هيلع نال عرئامض فام لهي (نولمعتاب ريبخةللانا) اهفالخ ىلعممب واق ومشاوفاباهبهومسقتناسءاال نينمؤملا نم صاخلاةعاطك

 ىلعباط | ىلاةريغلا نعم الكل فرص (لوسرلا اوعيطأو ةننااوعيطأ لق ) ؟فافن ىلعمكب زاجموةلاحمال يحضاف هناو كرئارس نم يش
 ناف كسةن أمتررضااوهوةررضافاولونت نافدد رب ( متلجام ميلعو لحام هيلعاماداولون ناف) مهتيكبت ف غاب أوهتافتلالا قي رط
 لوبتلاب تالا نم متفاك ام ؟<يلعف متن أ ماو هفيلكستةدهع ن عج وندقف ىدأ ذافةلاسرلاءادأ نم هفلكو ى اعتهنلاهلجامالا هيلع سبا لوسرلا

 هباذعو هللا طخ سل كس وفن متر ع دقف مني اونواواعفت ل ناف ناعذالاو

 ايف (هقتاو) هبونذنم
 مه كئلواف) لبقتسي
 ضعب نعو (نوزئافلا
 ةبآ نع لأس هنا كولا
 ةيالاهذههلٌث يلتف ةيفاك
 زوفلا بايسالءماج ىهو

 فقولا ةينب رك وبأوورمع



 قوبل رك ذثيحهّسب وب رىلعلئالدلا د, دعت نماذهولوقعلاىوذل ( راسبالا ىلوال: ريعل) راهنلاو ليللا بيلقتودربلاو قدولا

 نم .هئافص ىلع ةحضاو لئالد» دوجو ىلعةّئال نيهارب ىهفرك دامرخ ا ىلا باح. كار يخستو هل ,هءاعدوامهني ريطيامو ضرالاوتاومسلا

 عون نم ىأ (ءام نم)ض رالاهح وىلعب دي ناويح لك( ةباد) ىبلعوةز مح لك قالا( لك قا هللاو) ىلاعن ل ةفرخا اليا د نيب مثرب دنو ران

 هلوقكو هو ىرءانااهنمو ماهاهنمو ماوهاهنف ةفطنلا نم تاقواخ نيب فلاخ مثةفطنلاوهو صوصخمءام نمو 'ةبادلا كلاب صتخم ءاملا ن٠

 هلوقىفءاملا فرعا تاو لصالا قافنال هلت مالاو ارب دمواقلاخاط نا ىلع ليل داذهو لك الا ف ضعب ىلع اهضعب لضفنو دحاو ءا قي

 ' نا اولاق طلاسواهنس ١ وهل ٠ تال ناو لصالاوههناوءاملا سنج نمةقولخم ناو لا سانج أن امن دوصقملان ال ىحعوث لك ءاملا نمانلعجو

 ضرالا باودو مدآن يطلا نموةكن تالملاعرلان «ونخلار انلا نم قاف: نياملاو مي رلاو (؟همل) رانلاه نم قاانءاملا للا قلخاملوأ

 لمشن ةبادلا تناك امو
 زيمملا بلغزيمملاريغوزيمملا
 ناكهمكح هءاروام ىطعاف

 مثنف نوزيمت مهلك ب اودللا
 ىلءىثمي نم مهنف) لبق
 توحلاو ةيحلاك (هنطب

 | هللاو) لجو زعهلوق ع هديحوتو هللا ةردق ىلعرئاصبلاو ل اوقعلا لهالةلالد أ( راصبالا ىوالا ريعل)ءايمثالا |
 | انال نماو ةكن الملا هيف ل_خديالواين لا ف دهاش: ناويح لكهبدارأو ةفطن ع نم ىأ (ءام نمةباد لكقلخ |

 ْ | هنم قاف ارونواحب رهضعب لعف_ءام قلخ هللا نا كلل ذوءاملا نم قاحلا عيجلصأنا ليقو مهدها نال

 أى أ(هنطب ىلعىش نم مهنف) مداهنم قلفنانيطه- عن لعجو نحلاهنم قافناران4ضعب لعجو ةكنالملا

 | نم مهنمو) ريطلاو مدآ ىنب لثم ىنعي (نيلجر ىلع ىمي نم مهنمو) كل ذوحنو نا دمدلاو ناّتيحلاو تايحاك

 تاناويحا نماريثك نا عمءام نم ةباد لكقلخ لاق فيك تلف نأف عابسلاو ماهبلاكىنعب(مب رأ ىلع ىشم
 | ناكفءاملا نمولصأ عيشلا كلذو ئث نم نوكستي نأ دبالةفطنريغ نم قاخما كلذ تلق ةفطنريغ نم داوم ناعبلا ىلع 00 3
 | نم عم لقعيالام ىلاعت نهارك ذتلقءالقعلاريغ ىف لمعتسا لفءالقعلاريمض مي نم مهنف تلق نافءامملا نم م 0 7

 ىلع ىشجام مدق تلق ناف ىلوأاعبت سيسي اوالصأ ف. رسشلا لعج نال لقعي نب قئاللا ظفللا بلغف لقعي ||.” ع+ 0
 أ لجرالا ىهو ىثملاةلاريغب ىئئاملاوهو5 ردقلا ىف قرعالاو بجتالامدق تلق تاقولخلا نم ريغ ىلءهنطإ قئارط ىلعوأ ىمالا

 تاناويحلا فوعب رالارك ذ ىلع رصتقا لتلك ناف عب ر 1 ىلع ىشعام مئنيلجر ىلع ىشام .رك ذم ئاوقلاو اا - اشملا
 تلق كلذوحنوالجر نوعب رأو عب رأدلامو اليترلاو براقعلاو بك انعلاكمب رأنمرثك ىلع ىذام 0 نيشاملا
 قابلاو ىثملا ف عب رأ ىلع اهداهعاتاناويحلا ذهن ا ل_قو باغالاباق>لم ناكف ردانلاك مسقلا اذهأإ 3 (نيلجر ىلع

 | اهلا لكلا ىلءرداقلاوه ىأ( ري دقئ :لكىلعةنلانا) رعب ءالو لقعيالا مى (ءاشيامهنلا قات ) اهعبت ىذكي نم مهمو) ريطلاو

 نآرقلا ىنعي(تانيبمتايآ انلزن ا دقلإ) عقادالو مناسب اشيامقاخح لكلا ىلع علططلا لكلاب || مدقدماجلاك (عب رأ ىلع
 وهوةردقلا فقرعوهام

 نم ىثمةلآ ريغب ىنئاملا
 ىنثاملا مث اهريغوأ لجرأ

 تازن (نينمؤلاب كئلوأامو) ىلاعت هللا لاقهنلا ؟حريغ ىلاوعدي دانمآمطوق دعب نم ىأ( اذ دعب نم) 0

 ذا بص دج ىلاك احنت ىدوهبلا لاقق ضرأى ةموصخ ىد وهي نإب وهنبب ناك قفانم ارمشب ىف ةيآلاهذه - قل عبرا
 ١ 0 0 0 .وهيلع ىلعهننان زءاشي فيك

 7 ا ( ريدقئش

 تأب ,انلزئأ دقل) ْئش

 00: ا اشي نمىدهبتلاوتاندبم

 ' | 17 ظرفد نوعانلل مهوانطاعتب كوارهاظتق دصةقرف قرف ثالث ىلاسانلا قارتفااهدعب رك ذتايآلالازن ارك ذالهتجي

 (لوسرلابو هتنابانمآن ول اوي و) لاقف نيقفانلاب أدب وببترتلا اذه ىلعنو ,رفاكلا مهوانطاب وارهاظتبذك ةقرفو نوصاخلا مهوانطاب و

 اع وةئابانمآمطوق دعب نمىا (كلذ دعب نم مونم قيرف)لوسروهنلا كل دايقتالا نع ض رعي (ىلوتي)لوسرلاوهننا(انعط أو) مهتنسلاب

 | داع اوم دو كونلل ىب رق ىلا نم وانما نيلاقلا ىلا ةراشا وهو نيلخلا ىأ(نينموؤناب كاتوأامو) انعطأو

 ءاممهداقتعالناميالا مهع

 زن ضارعالا مهنم قب رف نمأجاف ىأ !(نوضرعم مهنم قي رفاذا مهنب) لوسرلا (كصلا) دب ز مركدي رتهمركودي ز ىنبجت ا كلوقك هللا
 ةنروا «فرعشالا نب بعكىلا قفانملاو ٍلسو هيلعهنلا ىلصهننالوسر ىلا هرب ىدوهيلا لعفب ضرأ ىفامصتتخا نيح ىدوهبلاهمصخو قفانم ارش

 ٠ الا نيد ىلا ىنعي(ميقتسم طارصصإ ءاشي نمى ده ةئئاو) ما ارخاولالحلاو ماكحالاو هىدهلل نيبملاوه

 لوسرلاب و ةنابانمآ ) نيقفانملا ىنعي (نولوقب د)ىلامتهلوقف هتنجوهاضرىلاهقب رطوهللا نيدوهىذلا
 د

 ةوسروكلاةعاط نع ضرعي ىأ (هنم قير ف دوت م) داقتعاريدغ نم مهننسلأب هنولوقي ىأ (انعطأو

 | ليقو

 سكاى (لوسر وهلا وعداذاو) كن مضارعالب رافع نم ناكناد ضارعالاومالؤه دفن



: 
7 
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1 
 اويإا

 هفكي ملوأيش ديعب نمهعغدخ نم هديل بارسباهررضروسحواهعفن تاوفىالو !مطامعأ هب شاهارب نأ نع الضفاهاري نا برغبرأ
 ىو ةلطاناهنوكل اهداوسواهتماظ ىفايناثاههبشورانلا ىلا هلتعت ةيناب زلاهد_دعدجو ىتح بارسلا 5 ايشدحب نأ ادكوةبيخ

 ا ( رون نمهلا هن ارونهلهننا لع نمو )باحسلاو جاومالاورحبلاج نمةمكارتم تاماظب قارون نع اهولخ
 دجعاي لعتلأ(رنلأ) لضدهأطخ أ نمو ىدتهارونلا كلذ نمهباصأ نفهرون نم مهيلع شر مث ةماظ ىف قاخل هللا قاخ ثيدحلا ىجاجزلا

 ريطلا نمنلا تاس وكام (؟هال) (ريطلاو ضرالاو تاومسلا ىف نمدل عب .سي هللا نأ ) ناقيالا ف نايعلا ماقم موقياماع

 نم عاونأةثالثرك ذهللا ناهييشتلاهجوواهارب دك ١» ملاقناسنالا» ارب ئشبرقأ نم ديلاتناك ا1ليقو

 ةماظودامقتعالاةماظتاماط ثالثهلرفاكسلا كل ذكو باحسلا ةماظو ج اومألاةماظ اةماظور حبلا ةماظ تاماظلا
 ةريحاو ك_كلاو لهخلا نمهبلق ىشغتيام جوملاب 5 هبلق ىحالار هيبلاة يدك ليقو لمعلاةماظو لوقلا

 ةماظإعو ةماظ هم الكزظلا نم س+ىف بلقتب رفاكسلا بعكن .ىنألاقهباق ىلع عبطلاو منخلا باحسلابو
 (رون نمهلافار ون هللا لعجيمل نمو) رانلا ىف ةمايقلا موي تاملاظلا ىلاهري سمو ةماظدج رخو ةماظدإخدمو

 ةبالاهذه تلزن لبق هل ىداهالؤ هللا دهم نم ل- قوه نيدالفانانجاواني د ننال ل نيت ا

 دناعور فكم ال_سالاءاجاماقح وسملا سبلو ةيلهاجلا ىف نبدلا سمتلي ناك ةيمأنءةعبب رن ةبتءف
 تاومسلاا ؛ ف نمدل حمم بيها نارتلا) لجوزعهلوق ُة رافكلاعيج قحيف ةماعةنألا نا حصالاو

 اهنالناويملاةاج نمرك ذلاب ريطلا ص خ ليقءاوطا ىف نوتحءدذج أت اطسإب ىأ(تافاصربطلاو ضرالاو

 هنالص لعدقلك ) ضرالاوتاومسلا ف نم كح نعةجراخ نوكستف ضرالاوءامسلا نإ نوكت

 0 أب رض نا ليقو قلم ار باسل حيبستلاو مدآىن ءلةالصلا ل مق (هحيدستو

 هسفن ةالص لعدق مونم جب سمول صم لك هانعمليقو هحيبستوهنال_صهّللا لعحبسمولصم لكن ادانعم

 ا (ضرالاوتاومسلا كلم هنو نواعفي ام ملعم/ئاور تلك

 املا ااهكلمالوهديب قزرلاوراطملا ناز ناهانعمليقودوجولا بج اووهف تأدب هنمو تانكزدطمو

 قول (جزيتانأ ًارتلا) ىلاعتهلوق جم توملادعب دايعلا عج ىمهئلا ا اوىأ (ريصلاهّللا كاو)

 3 رفتملا باحسسلا عطق نإ +: عمجن ىأ (هنيبفاؤيم) هدالب ا نه ءاشي ثرح ىلا ه صاب (اباحس)

 (هلالخ نم ج رخل رطملا ىأ (قدولا ىرتف) ضعب قوفهضعباك ارتمىأ (اماكر هلع جب مث) ضعب ىلا ايضعل

 نملادج نملزني ومهانعمليق(درب نم اهمف لابج نم ءامسلا نم لزب و) رطقلا جراخكوهوهطسو نم ىأ

 ءامسلا نملزنب وهانعملبقودرب نمالابجءامسلا فناةلاربخأ سابعونب لاق درب نملابجلا كالتوءامسلا

 ا .: لاويلوآلا نمر قرم 0 0 كاد

 1 0 (ءاشين را دبا سنب نملاجلا "الس يجتا ةشئاثلاو

 راهنلاإب هذ لل قال د (راهلاو ليال ةنابلقي) هقيرب و وهبوض

 اذ ىنذوِي ىلاعت هلالاق مسوهيلعفللا ىلصهللالوسرلاق لاق ةرب ره ىنأ نع (ق) ليدللاب بهذي وراهملاب ىتأيو

 0 ثيدحلا اذهىنعمراهنلاو ليللا باقا مالا ىديب رهدلاا نا ورهدلا بسي مدان

 هللاوه كلذ لءاف ناذرهدلا اوبستالمط ليقف مهراعشأ ىف هنومذب ورهدلاانباصأ ديادشلاو لزاونلادنع

 هذه نمر < ذىذلاىأ(كلذفنا) ىلاءتهلوقو هو كب عقناكتاريثأتلا هيف عقت فرصمره او لج وزع

 نوتحنجأ نففصى 1
 هتالص لعدق لك )ءاوطاىف

 لعف ريمضلا ا
 هتالص فا ذكوةنبوأ لك

 ءاعدلاةالصلاوهحيدسنو

 ريطلاهللا مهلينأ دعب لو
 اهمطأأك هحببستو هءاعد

 الىتلاةقيقدلا مولعلاراس
 52 !نودتبم ءالقعلاداكب

 (نولعفي اع ميلعئاو)
 هلل او ئشدهماع ن :رعبزءنإل

 (ضرالاو تاومسلا كلم

 ًايش كلم: نمو امهقلاخهنال

 هللاىلاو) هايادك_لمتبف

 ملأ) لكسلا عج سم( ريصملا
 ىلا قوسي(ىيزيللا نأرت
 ماسر ير
 فاؤيم) هليلد ةباح_س

 ىأ ظفلل هريك ْذن 00
 هلعج مث) ضعب ىلا هضعب مضي

 قوفهضعب امك ارتم (اماكر

 رطملا( قدولا ىرتف) ضعب
 هقوتف نم( هلالخ نم ج رخل :

 قلابك للخ عج هج راو

 ىكملزخي و( لزني د) لدح

 (ءامسلا نم) ىرصب وىندمو
 ءادتنانال ةياغلاءادتال

 نم) ءامسلا نملازئالا
 امننال ضيعبتلا خرم (لابجإلا__ تتش ا ل ااا

 لامج ٠ نمءامسلا نمدربلا لزم هناهانعمو ضيعبتلاةرخآلاوءادتب الل نايلوالاو أ نايبلل(رب نم امسلا ىف (اهمف) ىتلا لاببجلا كالت ضمد هللا هلزي

 ضرالاىف قلخا درب لابجءامسلا ىفهللا قا نأدرب نماهف لامج نم ىنعمواهيف لابج ضعب ىألابج نم لزنيلوعفم لّوالا ىلءواهيف

 هعرزو ناسنالا بيصيىأ(ءاشي نم) دردلاب(هب بيصيف) بهذ نمالابج كال« نالف لاقياكلابجلارك ذب ةرثكساادب رب وأ رج لابج
 اهفطخي ( راصبال,بهذيإ) هئوض (هقربانسداكي ) هبذعيالفءاشي نمحهفرصي وءاشي نمبذعي وأ هبيصيالف (ءاشي نمت هفرصي و)
 هلازئناو باحسلاءاجزا ف( كلذ فنا ) بقاعتلاوارصقوالوط فالتخالا فامهفرصي (راهنلاو ليللا هللا لق ) ءابلاةداي ز ىلع دب زي بهذي



 مقل رى :رخأ ةغصو أ مهمهلن فرب ريمضلا نملاح نوفا وةمايقلام وب ىأ(ام وب نوفاحي)ةرشعلاءايلو اكنيلفاثتمريغاهللا

 نايفطا راك ادب ناعلا اراسبالاو نار فكل دع نابل ىلا باب باقتتوأ ةقرزلاو صوخشلا,( راصبالاو) رجانحلا ىلا اهغولسب

 مهيزجل نوفاخي ونوصسيىأ (هلضف نم مهدي زب واول عام نسح امتلاء زجيل) ديدح مو ويلا كرصصيف كءاطغ كنعانفشكف هلوقك

 (باسحر يغب ءاشإ نم قزربهللاو )الضفت لمعلا ىلع دوعوملاب باوثلا ىلع مهدبزب ؛ وافعاضم مهءاون مهم زجل ىأمطامع اءاؤج نبأ

 اورفكنيذلاو) هلوقىفنوروك ذلافهنعاواض ن ذل .امافهللارونب نبدتهملا تافص ذه ىناحلا باح ىف لخ ديالاب اون ءاشي نء بيث ىأ
 ( ةعيقب ىرحجءامهناكض رالاهجو ىلع برسي رهظااتقو سم_نلا» ذ نمةالفلا (؟ه") قى ىرباموه(بارسكم طامأ

 : طبالاوهو عاق مجوأ عاقب

 ةريك ضرالا نمىوتسملا

 (ن امظلا هبسع) راج
 ىتحءام) ناشطعلا هنظ

 ىلا ءاج ىأ (هءاج اذا
 هدمل) ءامدتامهوتام
 (هتلادجوو) ءنظاك (أيش
 دج هلوةك هللا ءازؤج ىأ

 دحي ىأامحر اروفغهللا
 (هدنع) هتجرو هنرفغم

 (هباسحهافوق) رفاكلا دنع
 هيي ءازج هاطعأ ىأ

 دعب د_>و المأك ايفاو

 لك ىلعال_ح عجلا مدقن

 هللاو) رافكلا نمدحاو

 هنال ( باسحلا عني رس

 دقعودعىلا جاتحال

 نع باسح هلغشإالو

 هباسح بي رقوأ باسح
 تاوهامنال

 دقتعيال نم هإمعيام

 نم قحلا بتي الو نامالا
 ىتلا ةسحلاصلا لامجالا
 هللادتع هعفنت اهسحب

 هبشاب رق

 شطعهبياغدقوةرهاسلاب رفاكلاهاري ب ارسب ردقام فالخ ا وولمأ ةبقاعلا ف بيخم

 :الاق نبذلا مهو قاسغلاو مه اهنو سيف منهج ىلا هنولتتعيف هنو ذخأي م دنعهنلاةيناب ز دححو ءاجرام دحيالف هينأيف ءامديسحيف ةمايقلا مون

 ”اجاماف ةيله اجلا ىف نبدلل اسمتلم بهرتب ناك ةيمأ نب ةعيب رنةبتعىفتازن ليق اعنص نون سح مهنا نوبسحب مهوةبصان ةإماع مهف

 ثغب) رحبلاءام مظعموهو جللا ىلا بو تم ءاملاريثكو قيمع (ىل) بيصكوأ فولك انهوأ ( رحبف تاماظكوأ) رفكمالسالا
 اباسستوف نم ءزرخآ جو“ .جوملاقوف نمىأ(جومهقوف نم)ءاملا نه عفترااموه (جوم) هيلي وهولعي ىأهيف نمور حبلا ىذغي
 وملاةماظ (ضعب قوفاهضعب ) رحببلا ةماظو جول ةماظو ب احسلاةماظ ت اساء نه ىأ (تاماظإ) باحس ىلعالا جوملا قوف نم
 1 ياوسم .(اهاريدكي مل)هيف عقاولا ىأ (هدبجرخأ اذا) جوملا ىلع ب احسلا ةماظو جوملا ىلع جوملا ةماظورحبلا ةماظ ىلع

 اذ نمأ مهبذخؤي ةيحان ىأ نم مويلا كلذ لوه نمراصبالا ب لقتتو ةاجنلا ىف عمطتو كالطا ىشختف
 | ىفبلقلابلقدي ليقولامشلا لبق نم مأ نيعلا لبق نم أ موهبتك ن وتؤي نبأ نمولامشلا تاذ نم مأ نيمبلا
 | مهب زجيل) هتدشو ىمالا لوه نم صخشيفرصبلا بلقتي وجرالو زغب 29 ةرستفلاىل عقربف فوملا

 | اولمعام نسحأ هللا مهم زجيلةاكز لاءاتياو ةالصلا ماقاو هتلارك ذياولغتشامهنا ىنعي (اوامعام نسحأ هنلا

 ظ مهي زاجبال هنا ىلعاهيبذت نسحالارك ذواهلفنواهضرف تاعاطلا ىهواهلكت انسسحلا نرسحالاب دارملاو

 ْ | حاولا ىلع مطامعأ نم نسحأ ءازج مهب زج ى اعتو هناح بسن ليقو مطاهرفغيل ب مطامع | ىواسم ىلع

 [الومطامعأ نسحاب مهم زج ىلاعتو هناحب س هنا ىنعي (هلضف نم مهذديزيو) فعض هن امعيس ىل | ةرمشع نم

 | لاكوهنر دق لاك ىلع هيبنت هيف (باسحريغبءاشي نمقزرب هلاو) هلدف نم مهدب زي لب كلذ ىلعرصتقي

 | لاحلالثمبرضامل (ةعيقب ةعيقب بارسك مهام اورغك نيذلاو) لاه لوق ج لئفودي سنا ةعسو دوج

 ههب_ثورافكلا لاسمعال لثءبرضب هعبتا ميقمل يعنلاب راف هياورون ىفةرخ . الاوايث دلا ىفهناو نمؤملا

 | 0 رفات ءاممار نممنتي ىراربلا فرحا ةدش دنعراهنلا فصن ىربءام هيشوهو بارسلاب

 ىأ ) ,امظاا) همه وس ىأ (هبسحب) بارملان وك« سيفو ضرالا نم هطسبنملاوهو عاقلا ةعيقلاو

 دحلىأ(أيش.دعمل) بارسلا عضومىلاءاج ليقوءامهنا ردقامءاج ىأ (هءاجاذا ىتحءام) ناشطعلا

 ؛ لوهنلاد_:ءاباوثهلنادقتتعي ربلالامعأ نمر فاكل اهم أي ىذلان اهيبشتلاه جووهنظوردقام ىلع

 ميلالاباذعلاو مهظعلا باقعلادجو لب هنظي ناكىذلا باولا دج مةمايهتلاتاصر عىفاواذاف كالذك
 ارسسلا دهاشاذاف ءاملا ىلاهتجاح تدتشا ىذلان مظل لاح هلا هب_شف همع ىهانتو هنرسسح تمظعف
 1 هدجيرل لمعلا جاتحا ذافهعفان لمسنا بس رفاكلا لاح كل ذكف يشد دجي لهءاجاذاف هبهبلق قاعتربلا ىف
 1(هباسح هافوف )هللا ىل م دق ليقو داصرلب هللا دجو ىأ (هدنعهللادجوو ) هعفن الو أم ثهنع ىنغأ

 | را مادحأو نع دحاو ةبساخت ل غشت الف تامواعملا عيمجم لاعهناءانعم ( باسحلا عي رسولا كار

 :ةسحتناكنا رافكلالامعأ ناىلاعتو هناحبسةللا معا (تاماظكوأ )١ ىلاعتلاقتف رخاالثم رافكلل

 اهيف مهتلاهجو اهداسف ىف مطامعأ !لثم ناهانعم ليقو تاماظك ىهفةحيبق تناكن اوةعيقب بارك ئهق

 (جومهقوف نم جوم) هولعي ىأ (هاشغي) همظعمر ٍبلاةهطوءاملاربدك قيمت ىأ (ىحر بف )تاسلظكا

 0 ١ دادجاماظمهرعق نوكبىجالار حبل ناهانعم (ضعب قوفاهذعب تاماظ باحس هقوف نم )ارم ىأ

 ناهنلا ةماظلا تغلب باس جاومالا قوف ناك اذاف هماظلا تدادزا جاومالا تفدارتاذافءاملاةرومت

 جلا دعب الااهزب/هانعمليقوةماظا!ةدشل اهاربنأ برقي ىأ (اهاريدك مهدي ج رخأ اذا) ىوسقلا

 ' ليقو
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 هدابع نمءاشي نم قحلاةباصال قفوب ىأهدابع نء(ءاشي ند) تاثلارونلااذهىأ(هرونلهللاىدهم) سارينلاوةاكشملا نمالثمههرونل

 ىنث لكن يبيف ( ميلع ئئن لكبهللاو) اونمؤيفاوربتعيل مهماهفاىلاابي رقت( سانلا لادمالا هللا برضيو) ليلدلا ف ,رظنب وأهلا نم ماهظإب
 نمؤملا باق ىف هرون ل ثمهنلاهجردوعسم نبأ ر قو نمؤملاهب ىده ىذلا هتئارون ىأ هرون «لئم هتعفتلا ىصر رابعة زغوان امي
 (موو) >> قىناكشكىأةاكشعقلعتي (توببف) نمؤملارون لثمىبأأرفوةاكشك

 نممط مافآام عم هفلخ هللا نمرون نآرقلا ىن ار أرقي ناوحضتننآرقلا ع داكن ل هقورانلا
 (ءاشي نم هرونلهللا ىدهم) لاعتهلوقورون ىلعارون كال ذياؤدادزاف نآرقلا لوزن لبق مالعالاو لئالدلا

 سانلل ءارشالاهنلا نيمي ىأ (ساناللاثمالاهللا ب رضي د) ةريصبلارونوهو مالسالا نيدل سابع نءالاق

 كلذىأ (تويب ف)لجوزعهوقف (ميلع ئيث لكب هللاو) كاردالا ليبسلاليهستو ماهفالاىلا ابي رقت

 اهانب ةبعكلا ىنالااهنبي 1 0 رملاليقو ضرالا ل هال وحلا املا لهال
 هيلعةئلا ىلص للا لوسرمانب ةن دملا دجسمو نايلسودؤادءانبسدقلا تيوب فاعلم عر

 ىننىأ (عفرتنأللانذأ)اضيأ أسو هيلعمنلا ىلصةللالوسرهانب و ىوقنلا ىلع سسأ ءابق دجسمو لسو

 سابع نبا لاق (همسااهيفرك ذيو) راذقالاو ساحنالا نعرهطتو لوقلا نم ىنملااممفرك فيالف مظعت ليقو
 ل_هأ لاق ىشعلاو ةادغلابىأ لا مالا وودغلاب) اهيؤهل لص ىأ (اهيفداعبس) هناتك اهمذ ىلإ

 0 يي ا و

 لاقورصعلا انو ما نيدربلا ىلص نم لاق سوه يلعةنلا لص ىنلا نع

 هللا ىب صهللالوسرلاق لاق ةماما ىنأ نعرصعلا ةالصلاصالاو ىحضلاةالصو دغلاب معيب تلا سابع نبا

 ىلا دجسملا ىلا جرخ نموم رم جاحلا وجاك ناكةب وتكمةالصىلا|ر هطتمهتبب نم جرت نم مسرب ا

 نييلعىفباتك امهنب وغلالد الصرث أ ىلءةالصو رمتعملارباكه رج أن اك كاذاالاهينعيال ىحضلا حيبس

 ر وضح نويلع سياءاسنلا نالدجاسملا هذهىفرك ذلابلاجرلاصخ لايق (لاجر) دوادوبأ هج 3
 مظعأ اهمال ارك ذلإب ةراحتلاص خل بقو (ةران) مهلغشنال ىأ (مهيهلتال) ةعاجالو ةعج دجاسملا |||

 متالع مه ءراحا ع ١ ناكناوءارم كلاةراحتتلايدارأو تاعاطلاو تاواصلا نعدهب ناسنالا لغتشيام

 ىأ (عيب , الو )هدب ىلع جرلا<عايام عيبلاو بلجلا لهالةراجتلا ليقوهدعب عيبلارك ذهنالاعيج ءارش ئااو

 ةالضلاةماق | ىنعي (ةولصلام اقاو) تاواصلاةماقال داس اروضح ىأ (هللارك ذنع) عيب مهلغشيالو

 قوسلا ىف ناكهنأر مت نبا نعماس ىورةال- هلا ىميقم نمنوكي الاهتقو نعةالصلارخأ نم نالاهتقو ىف

 لاجرةنآلا 5 هتازن مهبفرمع نبا لاقف دحسللاواخدو مهتنناوحاو ةاغأو سانلام امتف ةالصلاتميقاف

 اذاس ابع نبا لاق ة-دورفملا ىنعي (ةوكزلاءاتياو) ةولصلا ءاقارا عيبالوغراجت ميرال

 لاجرلاءالؤه نا ىنعد ( راصب الا بولقلا هيف بلقتتاموب نوفاخ) اهنوسحالةاك زلاءادأ تقو رضح

 هيدابع قع هاو ايبجأم تحاول لوا 0 ذة اوغلإ ناو

 ايلا تول نيالا : ياقتت ل يقوتئطغالارانضالا نع عفرتو نيقيلا لا كشلا نم ايندلا ف

 | ببي سس

 هسسك وأو نمؤملابلق فقرسشإةفر ءللارون ىأء ىضياهت' "؟زداكي هبلق ىةفرعملاةرحش ةكرابملا 5 ةرحشلاو

 هن ”اكدج سلا ىهو هللا تود ضعب '

 قىرامهروت لم ليق
 ىتلاةاك_كملا روب دحسسملا

 وأتيكو تيك اهتفص نم
 تويبىف دقوت ىأ وو
 لاجرهل مسي ىاعبسب وأ

 هيفري ركتاهفو توب ىف
 سلاجرادلا فدي زوحن ديكونإ[ ى

 اوبس ىأف و ذحمبوأاهيف
 ىأ (هللانذأ) توسىف

 هلوقك ىنن (عفرتنا) سمأ

 اهاوسفاهكمس عقراهانب

 دعاوقلا ميهاربا مفردات

 نعو ةعفقرلا نم مظعتوأ

 عفر :نأهنلا ىمأام نسحلا

 ميظعتلاب نكلو ءانبلإب
 زد سابق ديو)
 ىماع وهوأ هباتك اهيف
 قدغلإباهفدحبسب) رك ذ لك

 اهيفدل ىلصي ىأ (لاصالاو

 رحفلا ةالص ةادغلاب

 رهظلا ةالص لاصألابو
 امناو نيءاشعلاوردعلاو

 هتالصضنالّودغلا ذحو

 تاداسلاب آلا قوت
 عج لحفل عج لاضآلاو

 (لاحر) ىشعلاوهو ليصأ
 ىئاش حبس حسي ل عاف

 هع ادد وركن داو

 اهمؤهل ىنعأةيالثلا ف ورظا الا *

 لذا وكمل رووا
 وأعونلا ىلع سنجلا مسءالاالطاءارشلاةراجتلا ليقورضحلا ىف(عيبالو) رفسلا ف( راجت) مهلغشتال(مويهلنال)هلحب سي ىأ حبي هيلع |

 باقلاو ناسللاب( ل اركذ نع) نونظمءارسثلا فو نقيتم'ةحارلاةعيبلا ف عرلا نالءارسشلا نمءاهط الا ىف لغوأ هنال معامدعب عيبلا صخ ١
 تف دف نافلأ ع هجاافلأو اولا تبلقاماف ماوقا لصالا و لالعالال ةطقاسلا نيعلا نم ضوع ةماقا ىفءانتلا ةالصلا ةماقأ ع نعو ىأ(ةولصلا مافاو)
 ىأ(: ةوكزلاءانناو) تظقسافءاتلا ماةمةفاضالا تمدقأت فيض اماف فو ذحملا نعاضوعءاتلا تلخداف نيتك اسلاءاقتلال امهادحأ

 اوماقةالصلات :رضحاذاو كلذ عم هللا نو درك ذب ونورتشي ونوع وآل ازعلاءايلواك مهمهلتىتح مه :راوتال ىنعملاوةاكزلاءاتيإ نعي[



 اهبذ كرون ىلا ضرالاف تنيناهئالوأ

 اهنعل .ةرجبش نم لدي
 (ةيبارغ الو ةيقرشال)

 تسيل ىنعي ماشلااهتبنم ىأ
 برغملا نمالو قرمشملا نم

 ماشلاوهوامهنم طولا ف لب
 نوي ز نوتيزلا دوجأو

 تقو ف سمشلا هلع

 لبطةفاهم ورغوأاهقورش

 اعيج ىشعلاوةادغلاب ا_دصت

 هب رغو ةيقرش ىهف

 ءىضي)اهنهد(اهتي زداكي)
 تيزلا فصو(رانهس: لولو

 هناو ضيمولاو ءافصلاب
 ريغ نمء ىضذي داك هول“ التل

 اذهىأ(رون ىلعرون) ران

 نحلا هبهب_ثىذلارونلا

 ةجاجزلاو ةاكشا|اهيف

 ىتح تيزلاو حايصملاو

 رونلا ىوقي امم ةيقب قت
 اذا حابصملا نالاذهو

 قياضتم ناكم ىف ناك

 ةروتل عجأ ناك 20

 ناف عساولا ناكلا فالي

 ليدنقلاوهيفرمسةني ءوضلا
 ةرانالاةدابز ىلع ئثنوعأ

 هؤاف_كوتزلاكلذكو

 ءىدب نوكب لما برضو

 ريغىلءبالدوهعم سو بح

 ورم مادقا نومأملا فلاقامل
 ملح ىفو متاح ةحامس ىف

 ليقساياءاك ذىف فنحأ

 هتلثم نم قرف ةفيلخلا نادل

 لقالا رض دق هنلاف سايلاو ىدنا!ىفادورشالثم . هنود نمهل ىف رض

 : ةلالؤ فداكشملاو نمؤؤملابلق ةجاجزلاو نآرقلاب ىد تهم كلذكف حابصللابءاضتسي كف نآرقلا وه

 ("ه1)

 ىهابنالماشلا نوتي زهبدا رأآل.ةونافوطلا دعب تتبنةرجش لوأاهناليقواهؤوضأو ناهدالا ئصأ

 هللالوسرلاةلاق ىراصنالا ديس أ ىنأو أت باث نب ديسأ نعاهقرو طقسبالةرحش ىهو ةكرابملا ضرالا
 ةيقرشال) هلوقو © ىذمرتلا هجرخأة كر ابمةرجش نمهنافهباونهداو تي زلا اوك لسو هيلع هللا ىلص
 سم.كااهبيصتالفاهدحو يب رغالوتب رغاذاس ملا اهبيصتالفاه حو يقي رمث تسل ىأ (ةيد رغالو

 ةيقرش نوكتفاهم ورغد :عواهعولط دنع سمك ااهصتراهنلا لوط سمشلل ةبحادم لب تعلطاذا ةادغلاب

 ىتسلااهنا هانعمليقوس ابعنء!لوق ىن-ءماذهوأوضأ اهني زنوكيف نب ىمالا نماظحذخأت ةيب رغ
 ةلدتعماهما هانعم ل_هقو لظالو سمشاهرضنال ىهف لظاااهدص؛ الةاحض م ىفالو سمشلا اومدصنال ةأنقم
 قرشال ضرالا ظسو ماشلا نال ةيماش ىههانعم ليقودربلااهرسضي برغ ىفنالور 1 |اهرسضي قرسش ىف تسل

 امناوةيب رغوأ ةيقرسث تناكلايندلا ف تناكولاهنالاين لا راحش أ نمةرحشل|هذه تسال مقو ىف رغالو
 رون) رانلا هسمتن أل بق ىأ(رانهسس؛مولو) هثافص نم ىأ(* ىضياهني ز داكب )هروناللاهب رض ل.ثموه

 ةجاجزلار ون ىلعحابصملارون ىأ (رون ىلع
 هائعمو ىدطاهيدارملا ليم ليثلا اذه ىنعمىف معلا له فلتخا(ةبآلا فر روك نا |ليثعلا ناب ىف لصفؤم
 ةجاجزاومف ىتلا ةاكشملاةلزنع كلذ راصو تاياغلا ىدق !ىلاءال+ اوروهظلا ف تغاب دق ىلامن هللا ةباده نا

 ناك كلذك ناك اذاذ ضايبلاوةقرلاوءافصلا ىفةباهنلا غلب تيزب دقت حايصم ةجاجزلا كالت ىفو ةيفاص

 لاق إسو هيلع هلل ا ىبص در ونا ليثمتلا اذه مقو ليقولاعت هللا ةبا دطالثم لم نأ حلصو هئاهغد ىفالماك

 هيدالةللاهب رض ىل_ةماذه ىعك لاقةاكثك هرون لم ىلاءنهلوق نع ىقربخ ار ايحالا بكل سامع نإا

 ةرجش ىهةكر ابمةرجش نم دقو ةوبنلاهيف حابصملاوهبلق ةجاجزلاوهردصةاكشملاف |سوهيلع هللا ىلص
 *ىضيتي زلا كلذداكب امك ىن هنأ هب ماكر لولو سانلل نيبتب هم أو لسو هيل عمتلا ىلص د# رون داكب ةوبذلا

 هباق ةجاجزلاو |سوهيلعهتلا ىلص دمت ف وج ةاكششملالاقةبآلا هذه ىفر مع نب | نعىورورانلا هسسمت لولو

 مهاربإةكرابمةرجش نمد قوت ارصنالو ىدوويالةيب رغالو ةيقرسشال هيف ثلا اءج ىذلارونلا حابصملاو
 ةجاجزلاوةاكشملا ىظرقلا بمك نبد# لاقو ٍلسو هيلعهنلا ىلص دم باقر ونو ميههارب|باةرونرون ىلءرون
 ةرجشلاوارينماج ارسدامساكاحايصءا د# هللا ىمس نيعج ا موماعو لو هيلعفتلا ىل دمت حابصملاو ليعمسا

 ايدوهين كي م ميهاربا ىنعيةيب رغالو ةيقرشالهبلص نم ءايدنالارثك أن المال لا هيلع ميهارب|ةكرابملا
 اهتي زداكي قرشلاىلاىب_دت ىراصنلاو برغااىلا ىبستدوهملا نالاماسمافينح ناك نكلو اينارصنالو
 [/ نمىنرون ىلعرون هيلا وبن أل بق سانلل ارهظت لسو هيل عهثلا ىلص د# نساح د اكنر ان« سس لولوع ىضي

 نمؤملالثم اذهبعك نيىنألاق نمؤملابلقرونل ليثْلا|اذهمةوليقو مهاربارون ىلعدمجرون ىن لسن
 ىهةكرابم ةرجش نمدقون نآر قلاو ناْالا نم<يفهنلاولعجام حابصملاوهبلق ةجاجزلاوهسفن ةاكشملاف
 '0 0 كلاي الورضت ةمعاءارض ىهفرخ كا اهافتلا ةرحش ل ثم واثف هدحو هنن صالخالا ةرحش
 ىطعأ نا لالخ عب .رانيب وهف نقفلا نم ئشدبيصي نا سرتحادق نمؤملا كل ذكفتب رغاذاالو تعلط اذا

 || لبق قحلا فرعي نمؤملا باق داكي ى أع ىضياهتي زداكي ق دصلاق ناول دع كح ناوربص ىلتبا ناوركسش
 ||| هاخدمو رونهلمجورونهلوق راونأةسخ ىف باقتي وهف ىأ ىلألاقرون ىلع رون هاياهتةفاول هل نيبتي نأ
 || نمؤملا بق فهادهوةللارون ل-ةمانه سامع نبالاقو ةمايقلاموب رونلاىلاهربصمورونهجرخو رون

 | بلقداكي كل ذك هئوض ىلعأوضدادزارانلاهتسءاذافرانلاه نأ لبق ءىغيىفاصلا تيزلا داك اك
 . ىلكلالاقو روث ىلعا رونو ىده ىلعى د_هدادازا ل٠! هءاجاذاف )علا <.تاين !لبق ىدطإب لمعي نمؤملا

 || حابصملاف نآرقلالثماذه ليقو نآرقلارونو نا الارون ليقو هلمعو نمؤملا نايا ىنعيرون ىلع روت

 ْ (ةنوتز) مالسلا هيلغ ميهارباموئمايبن نوعبساهبف كراب ليقو نيملاعلل



 00 مكلبق نملاثمأ نمالثمو (مكلبق نماواخ نيذلا نمالثمو) «نينيع ىذل حمصلا
 ىأ (اوغتبتل) ءاغبلا ىلع <تايتفاوهركنالوانص#ن درأ نامه ىايالا اودكناوهريدقت اريخأتو

 ىنعي ( نوهركي نمو) نهدالوأ عيب ونوبسكدي رياين دلالاومأ نم ىأ (ايندلاة ويا ضرعإ) اوبلطنل
 ًارقاذا نسحلا ناكوهركملا ىلعرزولاو تاهركلملاب ىنعي( محرروفغ نههارك ١دعب نم هللا ناف) نزلا ىلع

 مار اولالحلا نمىأ (تانييمتانا ميلاانلزن أد قلو) ىلاعتهلوة« هتلاو نط هئلاو نطلاق ةبآلاهذه
 مهقحلي نا مط في وا ذهو نوب ذك. لااهبأ ماحب كلاح نماهبش ى أ( مدبق نماواخ نيذلا نم الثمو) |

 هوقو رثابكلاوكرششلا نوقتي نبذلا نينمؤملا ىأ ( نيقتلإ ةظعومو) نيب ذكملا نم مهلبق ناك ن م قدام

 ىلاهرونب موف ضرالاو تاومسا| ىداهةتلاها:ءمضابع نب !لاق(ضرالاو تاوملارون هللا) لجوزع
 ءامسلارون ضرالاوتاومساارونمهللاهانعم ل يقو نو>ن ةلالضا|ةريح نمهتبا دهم ونو دم قا

 موجنلاورمقلاو سمشلابءاملا نيز ضرالاو تاومسلا ني نم هانعم ليقوءايبنالا, ضرالارونو ةكئاللإإب
 راونالانا هانعمليقوراحشالاوتابنلاب ضرالا نب ز لاقي ونينمؤملاوءاماعلاو ءايبنالاب ضرالا نب زو

 رعاشلا لاق اح دملا قي رط ىلع ظفالا !ذهرك ذي دقو هنماهلك
 اطاجواهروناهنعراسدةف ةليلو ىم نع هللاديعراسذا ٍ

 هرون لثم سابع نبالاقو هبىدتمىذلارونلاوهو نمؤملاباق فلجوزعةللارون لثمىأ(هرون لثم)
 ليقون آرقلا رونلابدارأ ل يقو نمؤملا لقرون لئم ىأ نمؤملا ىلا داع ةبانكسلا ليقو نمؤمللا ىطعأ ىذلا
 اي رسشته سفن ىلاراوثالا هذ_هفاضأو ارون هللا ةعاط ىمسةعاطلاوه لبقو لسو هيلعهنلا ىلص دجتوه
 نمهلصأو جارمم ىأ( حابصماهيف) ةشدحلا ةغلب ىهليقاهط ذفنمال ىتلا ة وكلا ىه( وكشك ) اليضفتو

 2 نمنيبأ اهيفرانلاءوضو رونلانالةجابزلارك ذا اولي دنقلا ىنعي (ةجاجز ىف حابملا) وخلا

 وكلا رد نم( ىردبكوك اهنأك ةجاجزلا) ى اعتلاقفةجاجزلا فدومث جاجزلا فدي زي هءوضو
 لف وعفت راو علطاذا مجنلاأ ارد نءوهليقوتق هولا كلذ ىفولا كالت ىفهز ون فعاضتيفاذقنم عفدأ اذا

 لضفي هنكلردلا نمأوضأ تكوكلا ناكناوهنس>وهئاف_كىفردلا ىلا بس:ةرانالا ديدشىأ ىرد

 ىتلاةرايسلاة سلا بك اوكلادح ىردلا بكوكلاليقوؤاؤالارئاس ىنعردلا لضفي اك هئافصن بكوكلا ١
 امهمال رمقلاو سمشلاب ههبشي لو 2 اوكلاب هش ليق دراطعو ةرهزلاو ىرتهشملا وع رماو ل>ز ىه

 ىأ (ةنوتيزةكرابمةرجش نمإل حابصملادقتا ىأ (دقوت) بك اوكلا فالك فوسكلا امهقحلب
 00 ا 1 1 0 00170505 ة2ة

 0 ونا )تاالك 8و نس كسكس ع السم قو هدم حما فلصشا

 اعدقتةبالا هذهىفناعبا اراالوقلا نيئمؤم متنك ذاىأنينمؤم متنكنا نولعالا مت أ وهلوقك انصح

 وهو ماداوهو هب نهدي وهب جرسيت ب زلا نالةريثك مفانما ويفوةكربلاةريثك ةكرامة رشات 0
 فاس افا دا سا 30171031175517:

 مفانملاةريثك (ةكرابمإ) اهتي زب هتلابذتي ور ىنعينوتي زلاةرجشتيز نمهب وقتءادتبا ىأ(ةرجش نم)حابصملا اذهىأ ىرصب و

 روفغ نههارك ادعب نمةللاناذ نههرك,نمو) نهدالوأو نهروجأأئزلا ىلع نههارك اباوغتبتل ىأ(ايندلاةويحلا ضرءاوغتنل)
 وهوةعب رشلاهنريتعاام نود ناكهارك الالعلوةللاو نطةنلاو نط لوقي نس لا ناكو كال ذكدوء#سم نب! فحصم فو نط ىأ (ميحر

 دارملاوداجوركبو بأوىرصب وىزاة<ءايلاحستفب (تانيبمتاي كيلا انلزن أدقاو) اوباناذامطوأةمث [تناكف فاتلاهنم فاي ىدلا

 ىرخم ىرجأ ىأ فرظلا ف عستافاهيفانيبم لصالان وكن أزاجودود+لاو ماكحالا قاعم ف تحضوُأوة روسلاهذهى تنيب ىتلاتايآلا

 نيب دق ع لثملا هنمو نابت ىنعع ناد نموا زاجاط لعفلا لعجو دو دحلاو ماكحالا ىىهتنيب ىأ .هريغاهرمسكب ودان دهش مون وهلوقكهبلومفملا

 مهصصق نم ةبيدعةصق ىأ

 ىنعإ ميمو فسوب ةصقك
 اهنعهلنا ىضرةشناعةصق

 نمهب ظعوام (ةظع دوم د)

 هل قوش ول دللو تالا
 ىفةفًارامهمخ ذخاتالو ىلاعت

 هومتعمسذأالول هللا نيد

 كظعي ٠ وتعمسذا ال اولو

 ادبأوإكلاو دوعت ناهللا

 مه ىأ (نيفتمال)
 تا اواهم نوعفتنملا

 هلوق ريظن لكسالةظعوم

 تالا روب ا)
 لكمهلوق عم (ضرالاو

 هرونل هللا ىد_موهروت

 مث دوجو مرك دب زكلوق
 . همركب سانلا شعث لوقت
 رونوذ ىنسعملاو هدوجو
 تارودانت تارا

 ىف رونلابههش قملا ضرالاو

 ىوةهللاهلوقكهنامب وهروهظ

 نم مهجر اونمان يذلا

 نم ىأرونلا ىلا تاماظلا

 رونلا فاضأو قا ىلا لطايلا

 ةع_س ىلع ةلالدال اميلا

 ىتح هنءاضاوشفو هقارشا

 ضرالاو تاوئسلاهلع حن
 ةبيجتلاهرون ةفص ىأ(هرون ل«) هبنوئيضتسيمهناو ضرالاوتا مسا|لهأدارملانازاج» ( تلاث  (نزاخ) - عه )

 ىفحابصملا) بقاثمخض جارس ىأ (حابصماهيف )ةذفانلاريغرادجلا ىف ةّوكسلا ىه وةاكث.ةفصك (ةوكسشك )ةءاضالا ىف نأشاا
 هئايض طرفل اردلا ىلا بوس مءايلا ديد شتولادلا مكب ءىضم ( ى رد كا ا ةجاجزلا) ىازلا سكب ىئاش جاج ز نمليدنة ىف( ةجاجز
 ىراردلابك اوكلادحاب هترهز ىفهيشةزجوركب وأ ةزمطاو ملا وهئوضإ مالظلاٌرديهنأك ىلعوور م ةزمطاو رسكللاب وهئافصو
 ىمديدشتلاب دقوبو صفحو مفانو ىناش فيفختلاب دقوب و ةجاجزلار ككو بأو ىلعوة زج فيمخ.ت اب( دقوت )امو حنوةرهزلاو ىرتشملاك



 ىربللا فيضدنا مهب ديامو نوب رشيام برشي و نولك أيام لكأب ماغرلابهذلا ندعم نكلو « ميبف شيعلاههنموهامو
 ةلزعلاىلولاخ : لازغلامدضعب كسملاناف « مهنمتن ًاومانالا قفت ناف هيفليق هناكود ماب اّئاق ضرالاو تاومسلا

 ةالصلاهيلعىنلاامأ ناطاسلا د نعرب زولا نم مدنا ةلزنم نجرلاةرضح ف ىناثلا نملوالا لزنو ىلع أو فوأ ةرمشعلا ىلو لاحو ىلح أو صأ
 قو سج ةليللاو مويلا ىف هيلع بناكملا موج: كب ئارضلاب للاطملا لماعلا 009 بساحلا دهاجلا كلاثلاو ةرمشعلا ىوىدتقمهلام ار هاظوةلزعلا ىلو ىدتهمهلاوحأ نطابف نيلالزلا عبنمو نيلالا عمو نير نشلا ن دعمو نيفرطلا مب ركوهف مالسلاو

 ليقف طعامر دق ىفاوفلتخام'ىفاشلالاقدب وةعاجوري زلاو ىلعو نا لوقوهوأيه ةباتكل الام نم | قودصانعرت
 لبدحهل سيل نورآلالاقو ثاثلا طحسابعنبالاقواعوف ىم مهضعب اورو ىلع لوقوهو عبر لا طي ةروزرمعلا ف ورهشتَسلا

 مهردفلأ نيثالثوة سن ىلعهلامالغر مع نب هللا دبع بةاكمفانلاق ىفاشلالاقدب وءاشامهنع طحن هيلع || نم هسفن ىرتشاهناكف
 بناك اذا, ع نبا ناكريبج نبديعسلاةوأطوملا ف كلامهجرخ أ مهرد فالآ ةسجهتب اتكون [نرم عضوف || ةبنرلا موجنلا هذهب هبر
 بحأأم هتباتك 2 نمهنععضيوهتقدصهيلا عجريزجتي نأ ةفاخهموحنلوأ نمأيشهنععضي /هبتاكم || < -تبقر كاكف ىف ىف

 هلعج ىذلا مهمهسىأ هلا لام نم مه ون اول اوقبدا ارأليقورهظأبوجولاو بابحتسا ىمأوهمهضءبلاقو || ةقب رىف ءاقبلا نمافوخ
 ملسأ نبدي زو نسحلا لوقوهو بناكملاهب دارأ باقرلا فوهلوقوهو تاضورفملا تاق د_صلا نم مهنا بك ىفاطفلو ةورسلا

 بهذف موجنلاءادأل بق بتاكملاتاماذاامف ءاساعلا فاتخاومسمتؤم ىلعسانلا يجب ثحوه ليقو 1 ري كلد

 نبدي زور مج نبا ور ع لوقوهو كرت»موأالام كرتءاوسةباتكلا عفترتواقيقرت ومنى لا مهنمريثك ا 5 0 0 :
 قيام ءافو كرتناموقلاقودجأو ىبفاشلابهذهيلاوةداتقوىرهزلاو زب زعلادبعنب رمعلاقهب وتباث || ” ”“ عتمتيف ةنجلا ضاي ر
 ىخنلاو سواطوءاطعلوقوهو رارحالاهدالوال ناكل امد ل ضف ناوارح ناك ةباتكلا لام نمهيلع || *اوميو هؤاشنام لعفيو
 هقتعنال لاملاءادإب دعي ةدسافةباتكه دبع بناكو لو ىأرلا باجصأو ىروثلاو كلاملاقهب ونسحلاو مهرثك ًااخقابالا عبارلاو

 | كلعال ةحيحصلاةباتكعلا نالةحيحصلااةباتكتلا فاك هباسك ًاوددالو أ هعبنتو د_جودقوءادالاب قلعم || ملاعلاو رئاجلا ىضاقلا مهنف

 || ىلع) مءاماىأ (منايتفاوهركنالو) ىلاعتهلوقو موجنلاءادأ ن عبتاكملاز جت لاماهخسف ىلوملا | ٌقارملالماعلاو لماعلاريغ
 || هت را لوقيلواس نبا ىبأ ن هللا دبعناك لاقرباج نع(م) ةنآلا (انصحندرأنا) انزلاىأ (ءاغبلا || لعفيال ىذلا ظعاولاو

 || ناىرتأةباور فوانص<ندرأن اءاغبلا ىلعكت ايتفاوهركس:الوهللالزن أف لاقأي ثانيغباف ىهذا || رثكحأ نوكيو لوقبإم
 ]| لوسرىلا كل ذاتك فانزلا ىلعامههركيناكةميمأاهطلا قي ىرخ ا وةكيسم اطلاق ىبأنبهنلا دبءاةب راج || لكى عولوضفلاهلاوقأ
 ' تزأنو رسسفلالاقو محرروفغدل |وق ىلاءاغبلا ىلع <:ايتفاوهركنالو هللا لزناف لسو هيلع هللا ىلصةّنلا نغلق قوش قتال

 | انزلا ىلعامههركي ناكوةذاعمو ةكيسمامطلاقب ناتي راجه تناك قفانملا لولس نبا ىبأنبهللادبعفف أ صاغلاو ىنازلاوقراسلا
 || ةذاعمت لاق مالسالاءاجامافمهءاما نورجؤي ةيلهاجلا فنولعفي اوناك كلذ. كوامهتماهذخأيةبي رضا |[ هيلع نتاريصلا رق

 ْ انل نادقفارسش كي ناو هنمانرثكتسا دقفاربخ كي ناف نيهجو نمواخال هيف نحن ىذلا مالا دهن ا ةكيس هللانا ماكان جالصلا

 | امطلامتف رانيدب ىرخالا تءاجو دربب تءاج نيتي را ىدح انا ىوروةبالاهذه هللا لزن اف هعدن نأ موقت نبدلا اذهرصنيل

 ]| هيلااتكشو ل_.وهيلعةنلا ل صهئلالوس .رايتافائزلاموسو مالسالاءاج دق لعفنال للا داتلاقف اينزافاعجرا | ةرخآلا ف ع سح
 | ىلعدرو مالكلا نااهدح أ لاوق أ ىلعانصحتند راآنادل وق ىنعم ءاسلعلا فلتخ او ةبآلاه ذه هنا لزناذ «تنايتف اوهركت الو)
 1 طرشامنا قانا ءيفاطرق نكي ناو بسلا ة فص ىلع ىهناا جرف: ةيالا لوزن ببس فرك ذىذلاوهو بس ىبأ نبال ناك( ءاغبلا ىلع

 | عببطلاب ىنبتاهناف نصحلاةأرملا درتملاذااماف نصحتلا دا رادنعالا روصتيإل هاو الانال رسال اانا كيرا رب

 ]| ندررل ناانزلا ىلع نههارك ازوجالهنال طرشلاهانعم ساو ندر اذاىأ اذا نعمنانثاثلااعوط راو اك اتا

 0 انصحت يئارضاا نهيلع برضو ءاغبلا ىلع نههركي ةليتقر
 وهوةصاخءاسنللانزلاءاغبلاوةمالاو دبعلا نعةاتفلاو ىتفلاب ىنكيو تلزنف مال_اوةالصلاهيلعهنلال وسر ىلا نونمناتنث تكشف

 - ءاغبللةعيطملا مك اف نصحتلاة دا اراعمالان وك الدارك الانال طريشلا اذهيهديقامتاو ائْزرلا نءاففعت (انصتند رأآنا) تغملر دصم

 متاف نصحتلا ف نيغراذا ىأىاومال خيب ون هيفو ةفصلا كلن ىلع ىهنلا عقوف ببس ىلع تل ازتاهنالواهارك ٠١ يمالواهر كم ىم_.بال

 | 8 كلذب قحأ



 ةةفنلاورهملا نم جوزتةعاطتسا (احاكن نودحالا) فافعلاه سفن نمبلاط فعتسسملا ناك ةفعلا ىفاو دهتحيلو (نيذلا ففعتسيلو)

 هنافجوزتيلف ةءابلا نم عاطتسا نم بابشلارشعماي مال لاو ةالصلا هيلعلاق ةقفنلا ور هملا ىلع مهر دقي ىتح (هلضف نمهنلا,مينغيىتح)
 نعدعبي و ةنتفلا نم مدعيا :الوا ىماف سماوالاهذهبترفيكر ظناف ءاجوهلهناف موصلابهيلعف عطتسيول نمو جرفلل نصح ا ورصبلل ضغأ

 زمكلا دنع ةوهشلا ىلا حومطلا نعءو.سلابةرامالا سفنلاةز عب مثمار خا نع ىنغملا نب دلل نصحلا حاكسنلاب مثرصبلا ضغوهو ةيصعملا ةعقاوم

 نوبلطي يذلا كيلامملا ىأ(- زاعأ (؟ه١) تكلما «باتكلا نوغتي نبذلاو) حشا اقل 1س ا محتل 022

مارح اوانزلا نعةفعلابلطيلىأ (احاكد نودجيالن يذلا ففعتسيلو) كاست اوق قف قا أ[ قزرلا
 | نقل 

 2 مج نيذلامار_لاوانزلا ن نع ةفعلا بلطيل ىأ (احاكن نودي ال نيذلا ففعتسلو) ىلاعت هلوق

 هقزر نم مهيلع عسوبٍى أ (هل_ذف نمهللا مهنغيىتح]) ةقفنلاو قادسلانمسب نوحكج اكن ||

 وددأ موبكق) ضي ناةبآلا» راه لوزن تنس (سوناكتل منامعأ !تكلمام)ةبناكملانر ءبلطي ىأ(بات :21|نوغتبي نيذلاو)
 طق 0 تايوسواخ ةةبالاهذ- هىلاعت هللا لزنافهيلعىباف هبتاكب نأ هالوملأس ىزعلا دبعنب بطي وام الغ

 كلو كاكاو 3 ةكرةيآلا كح نايب د برخحلا ىف نيائح مو لتقواهادافا ارانيدنب رشعاهنمهل ب هوو راني. دةثام ىلع

 نأوهوةبنا ءملاو باتعلاك نيم ىف كلذ ىدؤتامواعمالام ىمسيو لالا نماذك ىلع كتبناكهكوأملجرلالوقي نك لذوةبناكملا
 ىلع كتنناكدكو امل لق قتعلا لا كلذديعلا ىد أ اذاف كالذ دمعلا لبق ورحتن اذ كلذ تيدأ اذافا كمن لكف ةمولعم مون وأ

 قتعاهاد أن افرهرد فلأ هدالوأهعبتب و ةريخلاملا نيم ف سف لالا ءادأب ضان نكت قحًاديعلاريصيو

 00 0 9 لسوعيلعةنلاىلص هللا لوسرلاةلاق» دج نعهيبأ نع بيعشنوورمح نعىورالهديسلو فلام نم كي لك ع كل تدك او قامعقرلا ىلإ درو ةتباتك ينفي نأ »الواير االالا ءادأ٠ نعزجعاذاو قتعلا ىف ةباتكع لاىاواصح نيذلا

 ىلا تيتكو لاملاب تيفو
 كلذبىفت نأ كسفن ىلع

 ءافولا كيلع تيتكوأ
 قعلا ىلعتبةكولاملاب
 ال جؤمو الءزوجو
 هقالطال مجم ريغوامجمو

 سهأ مهوبتاكف ىلاعتهلوق نأ ىلا علا لهأ ضعب بهذودوادوبأ اهجرخأ ًامهردهيلع قيام دبع بناكملا

 هتمق نمركك ًاىلعو أءتيق ىلع كلذدبعلا لأس اذا اريخ هيف لع ىذلا» ديعب تاك ناديسلا لع بحب اجب |

 لأس نبربسن' ' دمحابأ نيربس نا ىورال رايد نبور .عوءاطعلوقوهو بال هتميق نم لةأ ىلع لأس ناو

 ىبأفهبناك هللاقف رمعداعدفداكثفر مع ىلا نبريس قاطذاف ىلافلاملاريثكناكوهبناكب نأ كلام نب سنأ
 بدن سمعنا ىلا رعلا لهأرثك ؟بهذوهبتاكف (اريخ هيف متهاعنا) مهوبتاكفالئوةردلبهب رضف
 قافرالاةَّمَتنمودبعلاب اقافراز وج دقعهنال فاش ا! دنع نيمحت نملقأىلعةياتكلا والو كا

 محن ىلاةباتكلا ة ةفيمحول ًازوجو دوصقملا لصحف لهم ىلع هيدي ىتح لجأ ىلا هيلعلاملا كلذ نوكنأ
 ذتاعنا الا

 هك ىنمعطت نأ دب رتلاقاللاق لام كلل لاق ىنبتاكه للاق ى مرافلاناماساادبءناىورالامليقوىروثلاو ٍِ تدك 3- 2 كا. لوقوهوبسكلا ىلع ةوقر جنب لةفاوبخ مهف معنا وق نعم اوفلتخاوت حاولا ودحاو
 هد ا و

 رهظأىفاشلا لاقوةنامأواق دص ليقواري_خ مط متماعن الاقل املا هبدار ًاواليق هبناكيرلو سانلا خاسوأ
 نأةربرهىبأ نعواذكعناك اذاةبناكملا ع نم عنمالن أب حاف ةنامالا عمباستك الادبعلا فربما ىتاعم

 دب ريىذلا حك انلاوءادالادب ربىذلا بناك- 1 يوغا لع ىسكلا ؟لاقرسوةيلعانلا لاما

 ىصلا|امافاغلاب القاع دبعلا ن وكن ربما ىنعم ليقو ىفاسنلاو ىذمرتل' هجرخأ هللا ليبس ىف دهاجماو فافعلا

 هلوقو 0 قهارملا ىلا ةباتك ةفين :-وب ًازوجو حصوالامهنم ءاغتبالا نالا مت اننكو حصضتالف نونجلاو

 هبتاكم نع طحن ا ديسلا ىلع ب>يف ىلا وأل ب اطخوه لق (م ان يدان لان نم مهو 9 ىلاعت

 طربفلا ادفع لب
 هللالام نم مهون آو
 نيمل_لل مأ( م ان ؟ىذلا

 ةنأعإب بوجولاهجو ىلع
 مهئاطعاو نيبتاكلملا

 هلوقل ةاكزلا نم مهمهش للا _ تت تا

 كيلعلاوهءاتي الا نالهحولالوالاو لوالاو بدنلاهجو قغاثدنعاذهواعب رةياتكلال دب نماوطسءاضيمتناةر قاتلا دس ل

 بناكمو ةراجتلا ف نوذاموةمدخلا ىنتمتم نقةعب رأديبعلانا لعاوتاز :نف ىبافهبتاك نبطي و> هال اومحييبص لأس طخلا ىلع عقيالف

 ظني وةربخلل سانلا طلاخيةرضحلا ىجنوهف ةريشعلا ىلو ىناثلاو ةرسشعلا كرتوقول+لاراثراةلزعلا لصح ىذلاةلزعلا ىو لوالالاثف قبآو
 داعم عم ملكش و هثلا نعمهفي و هللا ف ىطععي وهناذ_خأي وتلا كح حي لسو هيلع هللا ىلص هللا لوس .رةفيلخو هف ةربعلابم د سمأب وةربعلاب ويلا
 0 هاحنموهعزفم إ_ءلاوهنا اونعىبغااورقفلا ىف د- صقلاو هنازيماضرلاو بضغلا فلدعلاو هتعاضب س ةرزقسلاو ترا و

 ارهاظ هلل هيلع مطاهف مهلا دو مانطاب هئلا ىف مهبلع لايف مه رح هدقفهربارسب مهنم نئابهرهاوظب سانلا ف ناكوههالوم نمنذالاباتك



 إ
 ظ نينك الاءاقتلالفلالافدحدعإ اهابفةمضالاءابنأ ىناشديأ (نونمؤملا (#"ه٠) هيأاعيج لالا اوب وئوإل اساوسو ىلا

 نالوءاها مف ىلع مريغو

 ريدهتلا ىف افلأاه دعب

 الديعلا )ن وحلفت ل )

 فريصقتووهس نءولخ
 ناوهيهاونو هيماوأ

 نينمؤملاىصواذلف دهتجا

 ليمأتب و ةبوتلإب اعيج
 ليقو اوباتاذا حالفلا
 ةبوتلاىلا سانلاج وحا
 ةحاح هل سيل هن مدون نم

 ةباآلا رهاظو ةبوتلا ىلا

 النايصعلا نا ىلعلدي
 اوحكتأو) نامالا فاني
 عج ىنيالا ( كتم ىئايالا
 الجره جوزال دوكزرعا

 ناك اركي ةأيماوأ ناك

 تبلقف ميادإصأو ابيثوأ
 نير يمخا ىأ(نيحاصلاو)

 وجوز ىنعملاو نينمؤملاوأ
 رازحالا نم مكن. مأت نم
 هبف ناك نمو رارحلاو

 مكدابعنم) حالص

 من اماغنمىأ (مكتاماو

 بدنلل مالاو كب راوجو
 هيلابودنم حاكتلاذا

 نم (ءارقف اونوكينا)

 (هلضف نمهنلا مهنغي) لاما

 وأ ةعانقلاو ةبافكلاب

 حاك-ذدلاب نيقزرلا عامتجإب
 هتعهللا ىضررمح نعو

 (عساو هللاو) هلثم ىدر
 ءانغاهؤزربال ةعسوذ ىنغ

 سيب (ميلع) قئالسخلا
 ىليقو ءاشي نا قزرلا
 جميوزت نا ىلع ليلذةبآلا

 ىلي الا ذكسف هنذابالا يالا لج رلا ىلع ليال لج رانا 0 وديتلا جعدز "نا ايل يم ديك

 اوب ونو) هريغو ىلا نم نوملعام هب لعب نأ هنع ىهنهلجال ىذلا نا ىل -هب هبنف نوتني ز نه نيفخام لعيل
 بادآلا نمهنعك اهنوهبّكيمأ امفهتءاطاوعجارو هيهنوه ىمأ ىف عقاولاري.صقتلا نم ىأ (اعيج هئلا ىلا
 ظ ناواهناعا يم ىلع غيعضلا دبعلار دقيال باب لكى هيهاونوهللا يماوأ نا ليقةروسا هذه ىف ةروك دما

 حالفلاب دعوورافغتسالاو ةب وتلابنينمؤاا ىصو كل ذلف هنم عقب ريصقت نع كفنيالف دهتجاوهسفن طبض

 تعمسلاقةني نمر غر غالا ن ع(م)« (نوحلفتكلمل نونمؤلاهيأ) ىلاعتهلوق كا ذفاورفغتساواوباناذا

 قةيمةثام ىلا ءنو كرامتىب رىلابوثالىناهللاوف مبرد او ون لوقي ل سو هياعهللا ىلص هللالوسر

 | كناىلعبتوىلرفغا برلوقي سلجلاىف ملسو هيلعهنلا لصهنلالوسرل دعنلانكن !لاقرمج نبا نع مويلا

 | لوسرلاق لاق كلامن/ سنأ نع(ف) 0 را عب حوخا#سمتتام مسزاا تاونات

 [ ىبأ أنع(م) ةالف ضرأ ىف هلضا دقوهربعب ىلع طقس دحأ نمهديعةب وتب حرفأ هلل ملسوهيلعهللا ىلصهنلا

 ظ أزعملوق ع هيلع هللا باتاهب رغم نم سم *لاعواط لبق بان نءلاق سو هيلعةنلا ىلص ننال وسر ناةرب ره

 | مكتاسنو لاجرنمهلج وزال نموهو ىتنالاورك ذلا ىلع قاطب بالا عج( مكتم ىايالا اوحكتن او لجو
 ظ بدن ىمأ ةبآلا ف روك ذملا مالا ةبآلا <> نايب (مكناماد) مديبعن* ءىأ (مدابع نمنيحلاطلاو)

 | دحيلناوج زتيناهتبها دجوو حاكنلا ىلاهسفن تقات نم بحتسيف هيلع فاسلا عاجال بابحتساو
 ظ نم بابشلار شعماب لسوهيلعهنلا ىلدهللالوسرلاقلاق دوعم نب | نع (ق) موصلاب هنوهشرسكم هتبها

 ظ | ءاجوهلهناف موصلابهيلعف مطتسيإل نمو ج رفلل نصحاو رصبلل ضغأ هناف جقزتيلفةءابلا نم عاطتسا

 |[ ىف موصلاهبشءادحلا نمعونوهو نييثنالا ضرواولارسكبءاجولاواضيأ عاجلا نعدب ىنكي و حاكنلاةءابلا

 | مسوهيلعللا لصتال اوسرلاق لاقراسي نبل عقم. نع « لسنلا عطقي ىذلاءاجولاب حاكنلاةوهشهعطق

 [ ورع نبهللا دبعنع ١) ققاسنلاودوادوبأ أهجرخأ ةمايقلا موب مالا مكب رثاكم ىنافدولولا دودولا اوجوزت

 د حاكنلا ىلاهسفن قوتنال نمامأ ادلاصلا5 أ ارملااهعاتمربخو ا

 لاقلضفأ حاكنا!ىأرلا باعصأ دنعو ىهفاشلا دنع حاكسنلا نم هلل ضف ةدابعلل لختلافهيلعر ,داقوهو

 نمدعاوقلارك ذ ذو ءاسنلا ىقأيالىذلاوهو اروصحواديسولاقف همك ًااديعةشارك ذدقىفاشلا

  نااكهب مهبطاخ تلا نال ءاياوالا ىلا ىنايالا ع وزن نا ىلع ليلدةيآلا فو حاكسنلا ىلا نهمد#ني موءاسنلا
 نعكلذىور مهدعب نفةباحصلا نم علال هأرثك ؟لوقوهو تاداسلاىلاءامالاو ديبعلا يوزن
 ةرشو نسحلاو بييسملا نبديعسلاقهب وةشئاعوةرب ره ىبأو سابعن هللا دبعو دوعسم ن؛ هللا دبعو ىلعو
 ١| ةففاشلاو كرابلانبهلهادبعو ى ازوالاو ىروثلا بهذ يلاوزب راب عيت ورك وسلا حارب

 اهسفن ميوزئاطزوج ةئيندةأرملا تناك نا كلاملاقواهسفن عوزنةأر مال ىأرلا باح از وجو قاحساو
 ٠ ة ىرعشالاىسومىفأ نعىورام حاكسنلا ف طرشىولا ن اىلع لد لاوالف ةفي رشتناكن او
  ىنلا نع ةشئاع نعامطو ىدذمرتلاو دوادوب أ هجرخأ ىل اوبالا حاكنال سو هيلبعةنلا لصةننالوسر
 2 ]ام رهملااهلفاهماصأن اف اثالثلطاباهحاكسنفاهيلو نذاريغب تحكن ةأ سم اايأ لاق هنأ سو هيلعهنلا

 0 تاوكا) ىلاعتدل وقد هلىلوال نمىلو ناطلسلاف» اوحاشت نافاهجرف نم
 ىئتتب نم تبع باطخلا نب رمعلاقو ةجوزلاو جوزلا قزر نيقزرلا عامجاوه ل يقو ةعانقلاانه ىنغلا ليق

 دعوتتانا مهضعب لاقوهإ ضف نم هللا مهنغيءارقف اونوكي نالوقي ىلا عت ةثلاو حاكتلاريغب ىنغلا
 1 ن ميغ د ناوذلاقو هإضف نمهنلا مهنغيءارقفاونوكحب :١ نأ ىلا هتلاقف قرفتلاب وجحاكتلاب ىنغلا

 ةلخ ملصيامب ىأ (ميلع) دوجلاو لاشفالاو ذهنا ىأ (عساومنناو) هتعس نم الك هللا

 - :قززا

- 



 ىنعي (نهسسز نيدسالو) عردلاوهليقورازالاوهلبقو ناتكوأزنوأف 02 !ااهم
 1 (نهتلوعبلالا) نيفكلاوهجولا 'دعام ىهو بناجاللالو ةالصا| فاهفشكن ط حبر ل ىتاا ةيفنللا

 وأن هتلوعلءانب أ وأ نهمانب أوأ نهنلوعب ءاباوأ نماناوأ) نهجاوزالالاراناو بايللا نعضيال سابع

 نورظنيالو ةنطابلاة شيزلاىلا اورظني نأءالؤطزوحيف (نمناوخأ ىب وأ نهن 'اوخا ىن وأن هناوخا

 وأ) اهجرف يار ظنلاهلهر كك هنأريغه-تجو وزن دب عيج ىلا ارظنبنأج وزال زوج وةبكرلاو ةرسسلا نيبامىلا

 ةرسلان يب امالاةأرملا ندب ىلا ل ًارمالزوج هنأ هبدارأ نهنيدلهأ نمتانمؤملاىأ (نمماسن

 نهءاسنو أ لاق ىلا عت هللا نالةرفاكلاوأ ةيمذلا دن ءاهماي نمدر حتت نأ ةنمؤملا ةأرمالزوجالوةبكرلاو
 رع بتكى نجالال جرلا نمدعبأ تناكف نيدلا فةيبنجأ اهنالو انئاسن نمت سل ةرفاكلاوأ ةيمذلاو

 ليقوتاماسملا عمماججلا نلخدب نأ ب اتكسلا له ءاسن عني نأ حارجلا نبةديبع ىنأ ىلا باطخت نبا
 ةأرملادبعوهليق (نهناميأتكلماموأ) ءاسنلاةاج نماهنالةماسملاة رمال فشكنت نأ زوج كزوح ||

 رهاظوهو مران اك ةيكرلاو ةرسلا نيبامالاهنالوم ىلار ظن. ناو افيفعناك اذااهيلع لوخدلاهلزوجيف [|

 هيهودق ددعب ةمطاف ىلا ىأ مس وهيلعةنلا ىبصىبنلا نا سنأ ىور و ةماس مأو ةشئاع نع كلذ ى ورينارقلا ||

 لوسر ىارافاهسأو غلب ماهياجر هب تطغاذاو اهباج 7 غلب لاهسأ ارهبت عنقاذابوث ةمطافىلعواط |[

 اهعمىنجالاكود ليقو كمالغو كوبا وهامناسأب كيلعسيلهنالاق قلتام سو هيلع نا لصكللا ٍ

 (لاجرلا نمي رالاىلوأريغ نيعباتلا وأ ) ديبعلا نودءامالا ةبآلا نمدارملاو لاق بديسملا نبديعس وقوهو

 نيناف مهنمةب رالا اذالا نيعباتلل نهتني ز نب دييهانعمو ءانثتسالا ىنعب وهل يقو ءارلا بصنب ريغأىرق

 ذا رات الاثر نيعباتلات عن ىلعرحلابريغ ”ئىرووةب را اذمهنمناكنل نهتني ز نيدبيالا ا

 ىمطةجاحالف كلذالا مل ةمهال مهماعط لضف نماوبيصيل موقلا نوعبتي نيذلا مهةبرالاىلو أر يغنيعباتلاب ||
 يحاور نورت ال رءاشلا قابشع ميطشيالىذلاوهلبقو تيتا جااوه سايس ن ال ظ
 اهنعةللا ىضر ةشئاع نع )00 ثذخل اوه ليقو هنوهش تيهذ ىذلا مرطا خيشااوهليقو ىدخلاوبوبجما ْ 1

 لوسر لخدفةب رالاىلو أ ريغ نمهنودعيإ اوناكو ثنخم سو هيلعهنلا لص بلا جاوزأ ىلع لخديناكتلاق ْ ظ

 ت تربدأاذاو عب رابت لبق تابقأ اذا لاقة أ مات عنب وهو هناسن ضعب دنعوهواموب رسولا لصخا أ ١

 وب ًادازهوبججاف نكيلع ل خ ديالانههام فوت اا ئرادلأ ]كر من 2 ىنلالاةف نامي تربدأ ْ 0

 عب رأاهنطب ف اطناىأ عبرابتلبقأهلوق بف ةعج لكل خ ديءاديبلاىلاهوجرخأوةياور ىفدواد 0
 نمسلاباطةفص كلذو نيبنالا نم عب رالا كملا ةفارطل نالابدارأواهبت ابقأ اذا لبقت ىهف نكع || ٠

 ليقواهيلع لطيف عامجالءاسنلاتاروع نعاوفشكيل ىأ(ءاسنلا تاروعىلعاورهظ,0نبذلا لفطلاوأ) ||
 ةيلوفطلا ليقوةوهشلاد-اواغبي ليقوءاسنلا ىمأ اوقيطإل ل.ةورغةصلا نماهريغ نمةروعلا اوف رعب |

 تشماذا ةأرلاتاكلَتق (نيتني ز نم نيفخام رعبا نهلج رابزب رضيالو) رخام ىيصا مسا

 هيلع للغت لجرلا ن ]ل بقو كلذ نعنيهنفا طاخلخ نييئيوأ ا طاخلخ توص عمسلاهلجربتب رضا

 ٠ ىلاعت هلوقب كلذلاعدقو نهتدهاشم ىف ةاز هلةيعادكلذريصي ولالخلات وص عمساذاءاسنلاةوهش |

 تر نهطو ص نققش نه ويج ىلع نهرم< نب ريضيلو هللا لزنأ االلوالا ت تارجاهماءاسن للا

 مج نهجاوزال(نووعبلالا)اهوو سأرلاو قاسلاو ردصاك ةنطابلاةن , زلا عش عضاوم ىأ ( نوتقي ز نيدببالو)) نويطغت ثح نهماذق

 لفاونلا مهيفلخدي و (نمانبأتأ) (59#,) مراح اوراصدقف (نيتلوعبءابآوأ) دادجالاهيف ل خدي و(نمانادأ) لعب

 دقق ( نونلوعب ءانبأوأ)

 د اضيأ مراح اوراص

 نهناوخا ىن و نيناوخا

 لخدي و (نهتاوخأىب وأ
 مراح ارئاسو لفاونلا ممف

 مهريغو لاوخالاو مامعالاك

 ىأ ) هما وأ)ةلالد

 اذ_هقلطم نال رئارخلا

 وأ) رئارحلا لوانتي ظفللا
 ىأ (نهئامعأت كلمام

 نأاهدبعل لحالو نهءاما

 اهنمعضاوملا هذهىلارظني

 الف وأانينعوأ ناك ايصخ

 الب يسملا نب ديعس لاقو

 اهتافرونلاةروس منرغت

 روك ذلا نود ءامالا ىف
 اهنعهللاىضر ةشااع نعو

 اهللارظنلا تحابأاهنأ
 (ريغ نيعباتلا اوأ) اهدبعل

 وبأو ديزي و ىاشبمنلاب

 لاحلاوأ ءانثتسالا ٍلعرك

 لدبلا ىلع رجلا مهريغو
 ىلوأ) ةيفصولا ىلعوأ
 ءاسنلا ىلا ةجادلا(ةب رالا

 متنوعبتي نبذلا مهليق

 مماعط لضف نماوبيصيل

 ءاسنلا ىلا مسه ةجاحالو

 ايش نوفرعيال هلب مهنال
 خويشوأ نهسمأ نم
 ىصخلاوأ نينعلاو اءاحلص

 بوبج ا هنارثالا فو ثاخم اوأ

 (لاجرلا نم) هجولا لوالاو
 ملطا اذا ونا رهن نمت ةوهشلا مدعلاوعلطي ل ىأ(ءاسنلا تاروع ىلع اورهظيول )هب عملا داري نأ لصف سنجوه (نبنلا لفطلاوأ) لاح

 ةارملات ناك ) نهتيز ز نم نيفحام عيل نوهلجراب نب رضخيالو) هيلع ىوقاذان الف ىلعرهظ نمءطولا ىلع :ردقلاناوأ اوغلبي لوأ هيلع

 يمسهنمو اهراهظاك ةشب زلات وص عامسذا كلذ نع نيهنف لاخلخ تاذاهنا لعيفاطاخاخ ةعقعق عمستل تشم 0 اذااهياجرب ضرالا برض ل ٠



 : » (مهراصب أ نماوضغي نينمؤملل لف) ةبي رلا لهأ نمةيلاخلارودلاوتاب ر هلا نولخ دي نيذال ديعو (نومتكننأمو نودبنام لعيهلهاو)

 | ودي ةصخرالازلا نالانه نم لخ دي وانزلا نع (مهجورفاوطغفحب و) لحام ىلعدب راصتقالاو مرحامجرمصبلا ضغدارملاو ضيعبتلل

 ةحورصبلا ضغىأ (كلذ) نيدضعلاو نيقاسلاوردصلاو مراحلاسأر ى او ةءاور ىفاهيم دفواهفكو ةيدنجالاه جو ىلارظنلا ازوحو

 (78/) -سندنمرهطأ ىأ (مط كزأ) جرفلا
 نوليجحب فيكومهطاعفأو

 نيعالا ةنئاخ معي مه راصبأ

 اذامهباعفرودصلا نحتامو

 هنماونوك<نأ كلذ اوفرع

 لك فرذحو ىوقت ىلع

 لقو) نوكسو هكرح

 ن*ء نئنضخضغ؛تانمؤملل

 نظفح و نهراسبأ

 ضغب نرمأ ( نهجورف
 نأتأ ارماللحالفراصرالا

 تغامقا ىنحالا نمرظنن

 ل
 اهرصب تضغ تبهتشا

 الاةأرملا ىلارظننالواسأر

 اهرب ضغو كلذ لثمىلا

 كوأ الصأ بناجالا نم

 راصبالاضغمدقاءاو اهم
 نال جورفلا ظفح ىلع

 دارو انزلا دي رب رظنلا
 ىوملا رذبف روحفلا

 نبدبيالو) نيعلا حومط

 ثني زئام نب زلا (نهتنيز
 وأ لكو أ ىلح نمةًارملاهب

 نرهظيال ىنعملاو باضخ

 ىلا ىهو ةنيزلا عض
 اهءدارملاف حابم ج1

 اهعضاوماهراهظال اهعضاوم
 اهعضومواهنايعراهظالال
 قنعلاو نذالاو سأرلا

 1 | (اهنم .رهظامالا) لاخلخخاو جلم دلاوراوسلاو حاشولاوة دالفلاو طرةلاو ليلك الل ىهفقاسلاو عارذلاو نا دضعلاور دصلاو

 واجن ديب ءايشالاةلوا نم نمادب دجتالة أر ملا ناف نيب جرحاهرتس ىنف نامدقلاو نافكسلاو هجولاوهوهروهظ ىلعةابجلاوةداعلا ترجامالا

 ٍ م تاريقفلا ةصاخو اهيمدقروهظو تاقرظلا ف ىشم اىارطضتو حاكدلاوةك احناوةداهبشلا فاصوصخاههجو ف شكى لاةجاحلا

 - ميجا مضب (نيويجىلع) رام عج( نهرمخي) هيلع اهتعضو اذا طئاخلا ىلعى ديب تب رض كلوق نم نعضيلو ( نب رضيلو)

 هسينا ن ممافةفوشكمقيدفاهتارو نمرخا ناسي نكراهيلاوحامو نهرو دصاهنمودبتةعساؤ نهب ويج تناك مصاعو ىرصب و

 ظاوحإب ريبخ هنا قعي بيهرتو بيغرت هيف ( نوعنصياع ريبخهلنانا) مالا

 | الاعىأ(مهراصبأ نم اوضغي نينمؤلل لق) ىلاعت لوقو ( نوم ةكنامو نودبنام لعب هللاو) نا ذئتساريغب

 افاورظنلاه يلا لحب امص ضغلا بحال هنال ضيعبتللانه ع نم ليقو مه راصب ا اوطغيهانعم لق هيلارظنلا لح

 أ[ ةأجفلاةرظ ع نع سو هيلعهللا ىبصهللالوسرتلأس لاقرب رج نع(م)هيلارظنلا لحالامعاوضغي نااو سمأ

 | ةرظنلاةرظنلا عبتتال ىلعاي ىلعل سو هيلعهنلا ىل_صهللالوس .رلاقلاقةدب رب نعع كرمصب فردالاق

 قص ةفالوسرنأ ىردخاديعس أ نع( مز ىذمهلاودوادوبأ جرأة املا كلل تساو ىلوالا كال ناف

 بوث ف لجرلا ىلا لجرلا ىضفي الوةأرملاةروعىلاةأر الو لجرلاةروعىلالجرلارظنب اللاق ملسو هيلعفتلا

 د وببألاقلحيالا مع ىأ (مهجورفاوانفحيو) ىلاعت لوقو 0 دحاو بوث ىفةأرملاىلاةأرملاىضفنالودحاو

 1 رصب عقبال ىتح راتتسالاهبدارأهناف عضوا ااذهىفالاانزلا نعوهف جرعلا ظفح نم نآرقلا فام لك ةيلاعلا

 هسوًرظنلارمأ نا ىلعةلال دهيف تلق جرفلا ظفح نود ر هبل ضغىلع نمل خد ف يكتلق ناف هيلعربغلا
 ىراوجلا كانك و نهمدقأو نهداضعأو نهيدنو نهروعش لل !رافذلابسابال مراحلا نا ىرتالا

 قيضف جورفلا ىمأامأو كلذىلاةجاحللاهيفكواههجوىلارظنلا زو هيدنجالاو عيبلا فتاضر ل
 هباا|ضغمدق فيك تلق نافهنم ىنثتساامالا عامجلارظحوهنم ىنئتساامالارظنلا حب أ نا كافكو
 قرش دحااداك الو دشأهيفىوليلاوروحفلااروانزلادب رب رظنلانالتلق جرغلا ظفح ىلع

 اري هناىأ (نوعنصي اع ريبخةهللانا) جرفلا ظفحورصبلاضغىأ '(مط كزأ كلذ)هنم سارتدحالا

 لجوزعهلوق © مهحراوجو مهساوحرثاسب نوعنصي فيكو مهراصب أن وليجب فيكو مطاعفأو مهاوحاب
 ٠ اقةماسمأ| نعىور نطل حالا ىأ( نهجورف نظفحي و نهراصب أ نم نضضغي تانم .ؤملل لقو)

 هيأ : دؤ موتكم مأ نب |لبقأ اذا ثرحلاتنب ةنوميمه دنعو إ سو هيلعةللا ىلص هللا لوسر دنعتشك

 3 لأَن لوسراب | ارش كسلا سا لرسسز لاف تانيا رت امادحخإ كاك

 ْ 0١21| انا نارايسفأ رسوميلعتلا ىلصةللالوسرلاقف انفرءيالوانرصببال ىمعأ

 ةلل|ةنب زلايدارأو مرحر بغل ىأ ( نهي 0١ نروظيال ىأ )نب ديالو ) ىلاعتهلوق ع دوا دوب أ اوىدذمرتلا

 مازولا نمل ف القا نذالا طر ةلاو مصعملا فراوسلاو لج .رلا ف باضخل اولاخل 1! لثم

 ىأ (اهنمرهظامالا) نديلا نماهعضاوم ى ار ظنلا ةنيزلا نمدارملاواهبلارظنلا ىنجاللزوجالو اهراهظا

 رالاقو ب ايلا ىهدوعسم نبالاقونافكتااوهجولاىعازوالاو كاحضلاوريبج نب ديعسلاقةني زلا نم

 أرل !|ىبنجالا ل جرال زوجي ةرهاظلاةنب زلا نم ناك اففكلا ف باضحلااو متاخ او لحكلا ىه سابع
 اذ م أيش فاخناف ة ةوهشوةنتففخرلاذاتارورضلا نمهوحنوةداهشلا لمحل ثم ةور.ذلل هيلا

 1 آى هفشكب م ؤتوةروعب سبل هنالاهندب نم هيدبتنأةًأرمللر دقلا اذه ف صخرامناو رصبلاضغ
 |. صوم ىأ( نوب وج ىلع) نهمناقعنبقليل ىأ (نهرمح نب رضيلد) ةروعاهندب رراسو

 3 مر تاق ةشئاعنع(خ) نهرو دصو نهطارقأو نهقانعأو نهروعش كلذب نرتسيل ىأ اردصلاو رحنلا

4 

00 



 نينذآلانم(ادحأ)تويبلاف 051 (اهيفاودجت/نافإ) ناذئثتسالابابىفهب متيم ماوامعتواوظعتنواورك ذن كل
 نذوب ىتح اهولخ دالف - - : 5

 057 1 6 نمهعمس دحأ كم أةني هيلع نميقتاهللاولاق عجريلف لن ذؤي مفاثالث5دح أن ذأتسااذا اسوهيلعهتلا
 يا بخ حم 3 0 5 ا ا ا 3 هما واس 0 15 و « زم - 1
 ةجاحااهيف مكلواهلهأ نم 0 هعمتمقف موقلارذصأ تذكف موقلار غصأالا كعم موقال للاوف بهك نب ىنأل اق سو هيلعفللا لصوبنلا

 ناذئتساثاثلاوةىماؤمىناثلاو مالعالوالا نسما لاق كالذ لاق [سو هيلع هنلا لص ىنلا نار مع تربخاف
 5 ا

 َن : 3 5 2 5 5 53 ا

 ريغلا كلم قف سال نمبابلالبقتسي مل موق باى أذا لسو هيلعهتلا ىلصهننالوسر ناك لاقرسب نب هللا دبع نع  عوجرلاب
 ا اهيلع نكمل رودلا نا كلذو مكيلع مالسلا يلع مالسلا لوقي ورسسيالاوأ نعالا هننكر نم هنكساو هجوءاقل#

 (اوعجر 7 ليق ناو ناذئتسالا مدقالاو مالسلامدقناسنا ىلعهرصب عقواذا ليقودواد وب ا هجر أ نذاهل كلذ ناف لوسرلا

 لغداذا ةيلها+لا لهأ نم لجرلا نكف نذاريغب لوخدلاوهورومدلاو ةياهاجلاةيحن نم(مكريخ) ملستلاوناذثتسالا ىأ (ملذ)
 اذهكلل يق ىأ(نورك ذن م<لاعل ) دح او فادح ىف هنأ سما عم لج .رلا باصأامي رف لخ ديم ءاسم متبيحواحايص متييح لوقي هريغتيي

 نأراس نبءاطع نعىورامهياعلدب مراحل تاوذ ىلع نذأتسيةفيذحو ىرعشالا ىسوموب أ لاقو لسيمن

 لاقف تيبلا فاهعم ىف ل جرلالامقف معن لاق تأ ىلع نذأتسأ ل اقف لسو هيلع هللا لصةنلالوسر لأسالجر
 لسو هيلعهللا بص ةنلالوسر لاقفاهمداخ ىف ل جرلا لاقفاهيلعنذأتسا لسو هيلع هللا لص هللا لوسر
 ىلاعتهلوقو قال سرماطوملا ف كلامهجرحأ اهياعنذأتسافلاقاللاةةنإب رعاهارت نأ ب تأ اهيلع نذأتتسا
 هذهىأ(نوركذنملعل) نذاربغب مجوتلا نم مكب ىلو أوكل ربخ نا ذئتسالا لعف ىأ ( كلريخ مكلذ)
 اطوخدف مكلنذايىأ(ادحأ)ت ويبلا ف ىأ(اهيفاودجت/ناف) لجوزعهلوق#و اهءاوامعتف بادآلا
 تيبلا ىف ناك اذاىنعي (اوقجراف اوعجرامكل ليق ناو ) لوخدلا ف ىأ (؟ل نذؤي ىتح اهواخ دنالف)
 ىأ (ملىَزأ اوه) امزالمبابلا ىلع غةيالو عجريلف عجرا اولاقف مهباع ل خادلالوخداوهركو موق

 اذاولاوحالا كلت مهيلعلوخدلا نوهركيتاجاحوالاوح أس انلل نافل حلص ا ور هطًأ وه عوجرلا

 ثيدحلاباطاراصنالارود ىف سابع نب |ناكز اجار ظتنم بابلا ىلع دعقر نذأّتسي لف بابلا ىلارضح
 كناك< ىتريخأول هنلالوسر معنب !!(لاقدآرو جرخ اذاف لجرلا هيلا جرخ ىتح نذأتسيالو بابلا ىلع دعقيف
 نع (ق) ادودرمبابلاناك اذاهقش نمرظنيالف بابلا لع هقواذاو لعلا باطن نأ انرمأ | ذكعلوقيف

 سو هيلعهللا لص هللا لوسر عمو | سو هيلع ثلا ىلص ىنلا باب فرت نم لجر علطا لاق دعس نب لوس
 ىفهب تنعطلر ظنت كنأ تماعول سو هيلعةللا هللا لوسرلاقفهسأر هب كح ةباور فو لجري ىردم

 علطا نملاق لسوهيلعهللا ىبصهنلالوسر ناري رهىنأ نع( ق)رمدبلا لجأ نمنذالا لعجا-ا كنيع

 نذارب_هب كيلع علطاًارما نأول لاق ىلاسنال ةياور ىفوهنيعاؤقفي نا مط لحد قف مهذاربغب موق تدب ىف
 لوخدلا نمىأ (ميلعنولمعتاهللاو) حانج ىرخأةرملاقو جرح كيلعناك امهنيعت أقف هتف ذخ-
 سيل قي رطلارهظ ىلعماشلاوةني.دملاو ةكم نيب ىتلا تويبلاب فيك اولاق ناذئتسالاة آت ازئاملو نذالاب
 ناذئتساريغب ىأ (ةنوكسمريغاتو يب اول دن نا) مما ىأ ( حانج ديلع ىسل ) ىلاعتهللال :'اف يك اساهف

 اووؤيواهعا|اووأيلةلباسلل ةينمم |لزانملاو تاناخإى هت ,ويبلاهذه نال يق ك!ةعفنم ىأ( كل عاتماهيف)
 ليقواهةعتمالا ءاوباودربلاورحلاءاقتاواهملوزع)|ةعفنلو ناذئتساريغباطوخ دزوجيف اهيف مهتعتمأ

 ىهليقو ناذئتساايفسيلفاهتعفنموهوءارشلاو عيبللاهلخ دي قاوسالا ف مهتيناوحوراجتلا تويب
 لوخدلاهلزاج كلذ فخ /ناف ةروع ىلع علطي الثل لعجام|ناذئتسالا نالاهيف نكاسالىنلا تويبلا عيمج

 اولابتف موقاهيف ناك اذا ىأ

 (اوعجراف) اوعجرا
 نذالا قالطا فاوحلنالو

 بالا ليهست فاوجلتالو
 نالباوبلا ىلع اوفقنالو
 ةهاركلا باجي امب اذه
 هثادال كلذ نعى اذاف

 ءاهتنالا بجوةهاركلا ىلا

 نماهبلا ىدؤيام لك نع

 حييصتلاو فنعب بابلا عرق

 كِلذريغورادلا بحاصب

 اياب تعرقام ديمعىفأ نعو

 0 اوه) طق ملاع كغ

 بيطأعوجرلاىأ (<ل
 ةمالس نمهيفاملرهطأو

 هبي رلا نعدعيلاورودصلا
 هللاو) اريخ ىمئأو عفنأ وأ

 ديعو (ميلع نولمعتام
 اعملاع هناب نايطاخملل

 امم نورذ امو نوني

 هءازج فوفهب اوبطوخ
 ميلع سل) هيلع
 ىف (اواخدننا حانج

 طب رلاو تاناملاك اهنمنوكحسسيلاماهلخاد ىلع ناذئتسالا بحيىنلاتويبلا نم ىنئتسا (ةنوكسمريغاتويب) اولخدننأ
 زربتب تاب رخخا ليقو عيبلاوءارسثلاو علسلاو لاحرلاءاوباو دربلاو رحلانمنانكسةسالاك ةعفنمى أ( كل عاتماهيف) راحتلاتبناوحو
 زرتلا عاتملاواهبف



 ثائيبخ نم نوشيحلا لوقي ام نؤربم مهناو نيبيطلا ىلا ةراشا كئاوأ أو مهبف ىأ (نولوقيامم نؤ ربم كئلوأ !تابيطلل نوبيطلاو ناطلل

 ىلاةراشان وكن أزومجيو بيطلاو ةهازنلا فامللا-قباطباللوق نمهب تيمرامواهنعهنبا ىضرةشناعل لثملا ىرحجراج مالكوهو ملكلا

 ثابحلاج وزتتثابحخلاوثابحلا نجوي تنال اءاسنلا تابيطلاو تائيرح بدار ناو كفالا له الوقيامم نؤربم مهناوتيبلالهأ

  هللاىضر سابعنب | لخدوةنجلا ف (ميركقزرو) ربخ عل ريخوأ ف: اتسم را )ة ةرفغممط) بيطلالهأاذكو

 كلا _ و 2 .

 | بيطاهيلافاضيف ةبيطاهناللوقلا نمثيبخنااهب قيليالةشئاعو سانلا نمبيطلبالاقيلياللوفلا نم | “.٠ ويح
 || مذاذهوءاسنلاولاجرلا نمثيبحلاالا ثيبحلاب ماكتيالدانعم ليقواهم قيليامو حدملاوءانثلا نملوقتلا || ان ىهواهض يم 0
 أ اهو ردنا 0 اي ءايناخلو لا نم بيطلالالوقلا نم يطا اكستيالو ةشئاعاوفذف نبذا ىامثاعا لع مما يب
 نيمدقنال كنال ىفاحتاللاقف
 قزرو ةرفغم ىل_عالا

 اهيلع ىثغف ةيآلاالتو رك
 ةيثئاع تلاقو النامباسرف
 1م لام فا شو
 نهنيطع ا ماعست تيطعأ

 لبي ربسج لزن ةأرما

 ني> هتحار ف قروصب

 مالسلاو ةالصلاهيلع ىمأ

 ىنِجَو تو ىن-جؤزني نا

 ىريغار كيج ٌوزتاموار كب
 ةالصلا هيلع قونو

 ىرجي هسأرو مالسلاو
 هتفح دقلو ىتب ىف ريفو

 لزني وىتب ىف ةكئالملا

 هفاحل ىناثأو ىولاهيلع

 قي دصو هتفيلخ ةنبا انزو
 ءامسلا نم ىرذعلزنو

 بيط دنعةبيط تقلخو

 اقزرو ةرف-غم تدعوو

 ارذتعم ناسح لاقوامع رك

 نزئام نازر ناصحاهقح ىف

 نم فرغ حصتو © ةببب رب
 ريسخ ةإيلح لفاوغلاموحل
 ىن ©« ايصئموانيدسانلا

 اهميخ هللا بيطدق ةبذهم لث از ريغاه دج ىعاسملا ماركه بلاغنب ىؤ نم ىحةليقع لضاوفلا تامركملاو ىده ا
 :أ (اوسنأتستىتح) اهنونكستالواهنوكسلمت متلاتويب ىأ( مك ويب ريغاتو اولخ دمالاونمآن بذلااهبأي) لطإبو نيش لكن ءاهرهطو#
 2 صا اذ ئيشلا سنأأن م لاعفتسا فاشكسالاو مالءتسالا لصالا ىف سانئتسالاو هبأأرق دقوامهنعفتلا ىضر سابع نإ! نعاون ذأتسنت

 اه هأىلعاوماستو) حن :دذتب وأةديمحتب وأ ةريبكت وأ ةحبستب كلذوالم ألوخدلا وكل قاطيأ اوماعت- تفتىتح ىأافودكم ارهاظ
 1 ناذتتسالافالاو يانا مدقيابقالا اتناليقو عج رالاو4نذأنافتا م نالث لخدأ كيلعماللالوقب نا ميلستلاو

 أديس ءاننلا» نم تابيطلا او 0 اشلاو ار اقفال نب فادبعلانمأل 'ءاسنلا ٠ نيتانيشلا

 ناوفصو ةشئاعىنعي(نؤربم كئاوأ) لسوهيلع للا ىلصهلوسرلةنلااهبيط ةشئاعدي 7 (تابيطالنوبيطلاو

 || قزدم) مب رثناوفعىأ( رخص, )كفالا باح أ ىسب(نواوغياد) نيعيانوخلا ا د

 ىنلانا ١ تار اينروش أ ا ل ا قمالسلاهيلع

 ألا نفدواهموبقواهرغىف ملسوءهيلعهللا ىبص هللا لوسر ضبقواهريغاركب جو زتي ل سوءهيل عهنلا ىلص

 ||| ةفياذو قي دصلاةنبا اهناوءامسلا نماهتءارب تلزنو فاحللا ىف هعم ىهو ىحولا«يلعلزني ناكو اهب ىف
 اقزروةرفغم تدعوو ةبيط تقلخو ٍل_سو هيلع هللا لص هللا لوسر

 ْ د نعثدحاذاقورسمناكوامي رك

 [|| ءامسلا نم ةأريملا ملسوهيلعهنلا لص هللا لوسو ةبيبح قيدصلاتنب ةقيدصلا ىتتث دحلوقي ةشئاع
 | ةسا (اوسنأتست ىتح مكتوب ريغانويباواخ دالاونمآن يذلا اهيأي) ىلاعتهلوق

 نمأظخاوسنأتستلوقيو اونذأتست ىتحأر قي سابع نبا

 أ تييافرعس كفو سنالا باطسانتتسالاليقوناذنتسالا هللا ف ساذئتسالاورتاوتلابت ثا

 حنحنتي وأةحيدسأب -::ناوهل_ءقو ترصب انعاتن نءهوهل قو لخادىلا هنذؤيف ناسا

 | ناذئتسالا دبالاربغلا تيب لخ ديال هناةبآلا كح نايب (اهلهأ ىلعاوماستو) تيبلالهأ فرعي ىتح
 مدع ا 00 يفق اراجسلا م 2 ؛ليقفمدقي افاوخا ع

 0 ا ا سو هادكواوذأعتو اي ارق ربات م

 ١ لعمالسلا لقف عجرا ملسو هيلعنلا ىلص ىنلالاقف نذ أس ًالورسأ موٍإ سو هيلع نلا ىلص ىبنلا ىلع

 ا لعن ذأتساف سماع ىنب نم لدرءاج لاق شارح نب ىعإ رنعو ىذمرتلاو دوادوبأ !هجرخأ لخدأأ

 0 ا ارا ال دوس لاق عالج تيل رخو سميعقا ل مقل

 نع بكن أو دبعسفأ نع قفز دوادوبأ اجد أ لسرهيلعتتلاىلسةتالوسر#نذافلخدأ 0

 ٠ْ | ىلع تنذأتسالاقفروع ذمهناكىسوموبًاءاب ذاراصنالا سلاح نم سلجم ف تنكديعسوب أ لاق ىموم ىنأ

| 

١ 

 ا

 1 رمع



 اورفغاؤهللابداباوبدأتف (ممحرروفغةللاو) مهاياطخ ةرثكعممهم رمه.لعغينانوجربام مهباواعفيلف (م<لةتلارفغي نا نوبحنالأ)
 انيكسم ناكواهنعةللاىضرةشئاع فهضوحلا هتلاخ نبا حطسم ىلع قفن ال نا فاح ناح هنع هللا ىضر قب دصلار كى أنأش ف تازناوجراو

 (تانصحن انومري نيذلانا) هتقفن حطسم ىلادروىلهنلا ارفغي نابح أ قب لاق ركب ىف ىلع لسوهيلعفتلا لص جنلااهأر قالو ارجاهمإب ردب ٠
 بجبامب (تانمؤلا) رومالانب رحل نهنالركم الوءاهد نهيف سيل ىناللا بولقتاتايقنلارودصلاتايلسلا (تالفاغلا) فئافعلا
 ببسلا صوصخم ال ظفللا مومعب ةريعلاذا تانمؤملا عيج نهليقو مالااوةالصلا هيلعهجاوزأ نههنعهللا ىذرسابع نبا نعهبنامالا

 هنالداهملادشأ نماذهو هيلعهقفني ناك ا هيلع عجروىب رقلا ىوذ نم ىذالا لّم>اهنااهنمهتن: ىمو || ا
 ىبأ قح ىف لاقو حفصاو مهنع ف عاف لسو هيلع هللا ىلصهللالوسر قح ىفلاق ى ل اعت هنااهنمو سفنلا داهج ْ

 قوقالخالا عيجف ؤإسوةيلعهللا ىلصةللالوسرل نينثا ىناث ناكر كب |ب اب' نال دفاوحفصيلو اوفعيلور كك

 مالسلاوةالصلاهيلعىنلاءاس (58#) نمةدحاو ف دق نمنالعجاماراهدحواهنعفتلا ىضرةشئاع تدب رألبقو
 ف 0 5-0 9 هللا ىلصةللالوسراهأأر قاماف ( ممحر روفغةللاو ل هللارفغي نأ) ركب ابأ ب طاخ (نوبحنالأ) ةشئاع سعأ 1 دقدناكف )-- 6 5 2 ا تح -

 3-3 دعريبشود دل 2 . . 1 1
 3 هر تااواع هللاولاقو هيلع قفني ناكىتااهتقفنب حطسم ىلا مج .روىلةللارفغي نا بح اان 'ىلب لاق رك ىلا ىلع مسوهيلع

 ميظعلا باذعلاب مهدعوت ولو هنأشواع لعل دياذهو ؟لةتلارفغي نا نوبحتالاهلوقو لضفلاولدأهلوق ىف مجلا ظفلب هرك ذوحدلا نرادلا ىف نين 5 0 تا 1 | را 0 ضرعم ىف ىلاعتهرك ذةبآلا فروكذملا لضفلا نال قيدصل اركب ىف أل ضف ىلع ةلدأةبآلا فو ادب أ هنعاهعزن ال
 اوب وتر نا ةرخآلا 0

 دهشت مون) ىف لماعلاو

 ءايلإب ونوبذدعي (مهيلع
 مهتتسلأ) ىلعوةزج هنموهنبع نعرفكيو ريخوهىذلاتأيلفاهنماريخ اهرب غىأرف ني ىلع فاح نم نا ىلع ل يلدةبآلا

 اعل يشأ هلوق ف هنيع نعرفكيلو ريخوه ىذلا تأيلفا نماريخاهريغىأر ف ني ىلع فاح نم حيحصلا ثيددحلا
 ا (نو 0 ىهتشمافلا نعةلفاغااو ش-اوفلا نعىأ (تالفاغلا) فئافعلاىأ(تانصحلا نومري نيذلا نا) ىلاعت

 لقاعلا و ارب وئ اوكفأ اهنأشولعل نانمؤملاباهفصو (تانمؤملا)اهنع هللا ىض .رةشئاعتناكك ل ذكو ةدحافلا ل ءفاهباق ىف مقيالىتلا || ١

 كك قجاذهو (ميظعباذعمطو) رانلاةرسآلا فوىأ(ةرخآلاد) دخلا (ايندلا ف) اوبذعىأ(اونعل) || ١
 لا (قحلا مهند ىف هللا هنعلي ةنمؤم ف ذق نمريبج نب ديعسا تلق لاق فيصخ نءىورو قفانملا لواس نبا ىبا نبهللادبع |[ ا

 ا ءازهاوهو ن دلل كلذف سيلتانمُوملار 00و ددضاخ حر اطول را اراد سد اعل كاذلاقةرخآلاو اي اندلا ||

 ع مهىذلاتباثلا قحلا ءالؤط لعفؤ اوبانهلوق ىلا تانصحلا نومرب نيذلاوأ أرقم ةب ون هلهثلا لعج دقف ةنمؤم# ًارما فذ نموةب ون
 ىلع مح نال بقا ذه (مهتنسل أموياع دهشت موب) ةب اللاضي أ ةب ونمط لب ليقوةب وت كئاوال ل عجب لوةب وت

 وهوايندلا فتلمجا ءلجرالاو ىدالا ماكتتفهاوفالا ىلع مت هنا ىورب ( مهلجر أو مهيديأو) مههاوفأ د

 لدعلا هباسح ل يقو باول هءازب أ (قحلا,هني دنا يفويثموينوامياوناك اإل هوق

 0 ِ ا 1:5 3

 ةفص مفرلاب دهاجأر قو

 هللا مهيفوب ىبأ اك

 ةءارق ىلعو د قحلا 4 3 7 :

 نوك نأ ا مط نيبي انعم ليقو ئث لكدوجوهنر دقب ىذلا ارهاظلادوجوملاىأ (نيبملا قا اوهةللانا نوماعي و)
 : نب 0 قحلا ريتال ناكل واسنءاىب !ن.هللا دعنا كالذو سابع ن:!لافوايندلا ىف مهدعي ناك امةيقح

 (نوماعي د١ حدا ىلع ىنعم نب رسفملارثك لاق (نسي اا لجوزءهلوق 0 نييملا قالاوههطلاناةمايقلاموب ْ

 وههللا نا) كلذدنع - هي نايلا نمنع 0 يطوانا سني 1لرتلا تل

 يا قا 0 01 -
 نمه«نعكهللا ىضر سابع نبا نءىورامالا كاذامورركود.ك أو لجأو لصفو عبشأ او كلذ ف زجو اف اهنعهنلا ىضرةشئاعك فاى هظياغت

 فس ارب هب رابةعب رأىلاعتةنلا أرب دقلو كالا يمأ ىف ةغاابمو مظعت هنم | ذهو ةشئاع سمأ ف ضاخ نمالاهتب ون تابقهنمبانمئاينذ بنذأ ٠
 ل4 .٠

 ةشئاعواهدلو قاطناب اهنعهللا ىضرم صوب وثب بهذ ىذلار اب هيفدووبلالوق نم مالسلا هيلع ىسومواهلهأ نمد هاشر مالسلا هيلع
 واعراهظالالا كلذامو كئاوأةئريت نيب واهني مرظناف تاغلابملاهذوم رهدلاهجو ىلعولتملا ازيمملاهباتك ىف ماظعلا ىآلا هذهاهنع هللا ىذر

 (نوئيمخلاو) ءاسنلاولاجرلا نم ( نيثيبخاال) لاقتلوقلا نم ( تائيبحلا )هل ىلعو ملسوه.اعهثلا لصدلح ةفانا ىلع هيبذتلاو هلوسر ةلزنم

 تابيطلاو) كل ذكولوقلا نم (تائيبخلل) نوضر عن: مهنم



 لكى لمعتسا ىترثكم هعئانص نم بيمجتلاة ب ورد _دعهتلا حبسي نال صالا نا جبسنلا ةلك ف بجدلا ىنعمو ىمالا مظع نم ب تدلل
 نوكت نأ ز جلو طولاوح ونةأ سماك ةرفاكىنلا:أ سمان وكس نازاجامئاوةرجاف هين ةمرحن وكس نا نمهنلاهي زنتلوأ هنم بتم
 مظعأ نفةنخشكلاامأو مه دنعرفنمريغرفكلاو هنع مهرفذيامهعم نوكي ال نأ بجيف مهوع ديل رافكسلا ىلا ثوعبم ىنلا نالةرجاف
 ىربتلا فةغاابمامهباو سم اونوككن أزوجب ونيبمكفااذهمدقتايفرك ذو (ميظعإ) عمس.نمتهب روز (ناتهباذه) تارفنملا

 متتكنا) نيفلكمءايحا متمدام (ادبأ) هثيدح عاتساوأ ف ذقلا نمشي دحلا!دهلثمل (هلثل) أودوعت نا ف (اودوعت نأ هنلا ك<ظعي)
 تالالدلا (تاالكل نا نيبي و حيبق لك نعداصلانا-الاوهودوعلا كرتبجوبامب ربك ذئواوظعتيلمط جهت هيف (نينمؤم

 مكحواهتهازنقدص لعوأ ملاعق فو ىلع ىزج (ميكح) ملاعب ركب (ميلعةناو) ةليبجا بادالادعئارسشلا ماكح أو تاحضاولا
 نان وبحينيذلا نا)اهتءارب
 م) اهطةبحتو ةعاشالا

 دحلإب (ايندلا ف ميلأ باذع

 هللا ىلص ىنلا برضدقلو

 اناسحو ىبأ نبا لسوهيلع
 (ةرخآلاو )دل احط سمو

 اوب ومنا اهدعورانلاب

 رومالا نطاوب (لعي هتلاو)

 متأو) رودصلا رئارسو
 ٍلعدق هناىأ (نوماعنال
 ةعاشالا بحأ نمةبحم

 الولد) اهياعهبقاعموهو
 (هتح رو ميلععنلا لْضف

 رروباذعلا ل لجتل

 باقتعلابةلجاعملا كرب ةنملا

 ةغلابم باوجلا فذح عم

 خيب وتلاومهلعةنلا ف

 (فؤر هللا ناد) ممل

 ها و

 (ميحر)باثأو فوذقملا

 فذاقلا ةبانجهنارفغب

 اونمآن بذلااهيأإي) تاناذا

 تاوطخ عيشي نمو هيفلوقلا او كفالاىلاءاغص الاب هسواسووو راث [ىأ(ناطيشلاتاوطخاوعبتنال

 ميلعللا لضفالولو) هيضتر ثالوهنعر فنتفسوفنلاهركسنتام( ركنماو) هحبق طرفأام (ءاشحفلاب ىمايإ ناطيشلا ناف (هناف ناطيشلا

 دصق نعةشحافلانوعيشي ىنعملاوادج حيبقام ىأ(اونمآن يذلا ىفةشحافلاعيشت 2 (755)

 ىراصنالابوبأ منا ىورهمظع نمريحيو تهبد مظعب ذكى أ (ميظعناتهباذه) هب زنتللوه ليقو

 ىلع بلا تارنف مظعن ا تهبا ذه كن احبس لاقف ةشئاع ف ساذلالوقي|م كغلبام ىراصنالا بوب أ ىنال تلاق
 متكناادبأيلذملا اودوعتنا) هلاك اهني ليقو كيلعللا م .ر حبس ابعنبالاق (هللإظعيإ) هلوق قفو

 ىأ(ميكع) ناوفصو ةشئاع ماب ىأ( ميلعةتلاو) ىهنلاو مالا ف ىأ (تايآلا كل هللا نيبي ونينمؤم
 نبذلا ف )عيذي وانزلارهظي ىأ (ةشحافلاعيشتن أن وبحب نيذلانا) لجوزءهلوق © اههنءا اربب كح
 مومعلا ىلعةبآلا ليقو ناوفصوةئاعاونمن يذلابدارماوةشناعفذق نمةصوصخم ةبآلا ليق (اونمآ
 ميجاونمآن يذلا دارملاوةبآلا هذه مح ىف لخادوهف دحأ ىلعرهظتوأ ةشحافلا عيشت نا بح أ نم لكسف

 هللاو) رانلاطةرخآلا فو ىأ (ةرتآلاو ) هلعف ىلع مذلاودحلا ىنعي (ايندلا ىفميلأب ا ذعمط) نينمؤملا
 نم بلقىفام ملعيهانعم ليقود (ن هوماعتال مث أو) هللا طيس نم هيفاوضاخامو ةشئاعةءارب وم نكىأ( ملعب

 هماعناالول ىأ(هتحر د ميلعهنلا لضفالولو) كلذ ن اوماعتال متت أو كلذ ىلعدي زاجيف ةشحافلا عيشت ناب

 هلوق ع (ميحر فؤر هللا ناو) ةنجو تباثنب ناسحواحطسم دي زيسابعن!لاقةب وقعلاب كلج اعل يلع
 ناطيشلاتاوطخ عبتي نمو) هكلاسموهران 1ىأ(ناطيشلا تاوطخاوعبتنالاونمآن يذلا اهيأإي) ىلاءت

 ىفةماعقبآلاو لجوزعةئلاهركب ام لكولاعفالاو لاوقالا نم حئابقلابىأ ( ركسنملاوءاشحفلابايهناف
 ىأ (ادبأدحأ نم :ماكز امهتج 7 وجيل عهلل !لضفالوا و) كلذنمع ونهم فاكم لك نال دحأ لكق ح

 ةمصعلابهتج روهإضفال اول هنا ىلاعتهنئاربخأ اولاق مومعلا ىلعنب رسفملا ٍضعب دنعةبآلاو ملمالو رهطام
 ىذلا دعب هيمأ ملصال ربنذلا|اذه نمرهطامهانهمو كفالا فاوضاخ نبذل باطخلا لبق ردح أ نم 0

 (ءاشينم) رهطيىأ ( كربلا نكعاوا دبأ كم دحأةب وت لبقامهانعملاق سابع نب لوقا ذهو لعف
 (لتايالو) لجوزعهل اوقف واقىفامع ىأ(ملع) ملا اوقالكأ( عيمسةللاوإ)ةرفغملاو ةجرلاب بنذلا نم

 اوتؤينا) قيدصلار كب ابأ ىنعي ىنغلا ىنعي(ةعلاو نم لضفلاواوأ) مسقلا ىهوةيلالا نم هاحالو ىأ

 ركب ىبأةلاخنإإاي ردبارجاهمانيكسم ناكواحطسم ىنعي(هللا ل بس ىف ني رجاهملاو نيك اسملاو ىف رقلا ىوأ
 قحط ضوخ نعىأ (اوحفصيلواوفعيلو) ةبآلامذههللا لزئاف هيلع قفنيال ن اركب وب فلح قيدصلا

 سصحأ

 نكلو) كفالاملاسندنمرهدلارخادح أ <_:مرهطاملةصحمللاةب وتلا يلع ل ضفت هللا ناالولو (ادب أ دحا نم مكنماكز امهتجرو
 نممفاحالو (لتايالد) مهصالخاو مهرئامضب ( ميلع) مهوقل( عيمستلاو) اهوضخاذا مهتب ون لوبقب نيبئاتلار هطي (ءاشي نم ى زينل
  نمناكنا اوتؤيالىأ(اونؤينا)ايندلا ف(ةعسلاو)نيدلا ف (مكنملضفلاواوأ) ولالا نمرصقيالوأةيلالا نم لاعتفافلحاذا ىلتتا
 ٠ - نأ اورصقيالوأ ناسحالل نيقحتسملاىلا اونسحالن ! ىلعاوفلحال ىأ (هللال يبس ف نيرجاهملاو نيك اسااوىف رقلاىلوأ) ةيلالا
 نعاوزواجتياو ىأضارعالاحفصااورت_لاوفعلا (اوحفصياواوفعيلو) اهوفرتقا ةبادجل ءانحش مهن و مهني تناكناو مهلا اونصحم

 1 ةب وقعلا نعاوضرعيلوفالا



 اوزمانالوهلوقكوهوةدحاو سفنك ن ,ونمْؤملافمهنم نيذلا( مه .فتأب تانمؤملا اونونمؤملا نظ) كفالا ىأ(هومتعمسذا)اله(الول)

 هنلا نال نيقفانملا ب ذكب عطاقانأ مالسلاوةالصا|هيلعهتلالوسرالاق هنعهللا ىضررمت نا ىوريابوحن كالذواحالص رافافع (اريخ) سفن |
 ةبثح نع كمصعيال فيكفر ,كقلا» سضردلا كلذ نسا كموعاءلفاب عطاخو ناسا وللا هنالك داج ىلءبابذلا عوقو نم كمصع

 ادحأ نكمي د. ماسلف افلا كلذ نعمك نانا عسي داتلزت رالا ىلع كهربا وانا اد ةشحافلاهذهلثعةخطاتم نوكست نم
 نك ةلرف لعدأ كربخ ألي رج نا هنعةللا ىضر ىلعلاقاذكو كتحوز ضرع ثن ؛ وات نمادحأن ؟«فيككإظ ىلعمدقلا عضو و نم

 شحاوفلا نمئشب ةخطاتم نوكستن أري دقتب اهجارخابك سمأيال_غيكسفرذقلا نمهب قصتلاامببسب كلجر نعرعنلا جاوتاب كىمأو

 تاقاللاةو وسفن ل وسر مرح نظن تنك اناوفصلدبت نكول تلاقفلاقيامنإ رئال هنأ يماللاق ىراصنالا بوب اانأنأىورو
 مورهاظلاىلاريمضلا نعو ةبيغلاىلا باطخلا نعلدعامناو كنمريخ ناوفصو ىنمريخةشئاعفهنلالوسر تنخئامةشناعل ددانأ تنكولو
 نأ ىضتقي هيف كارتشالان أ ىلع ناميالا ظفلب عرصتتلالدياو تافتلالا قير طب خيب وتلا ف غلابيل ملقواريخ مكسفناب متلنظ لقي

 هل ظفاحلاوهبمئاقلا لق ىذلا نسحلا (8"ع#7) بدالانماذهو نعاطالو بئاعلوق اهتخأ ىلع ةنمؤمالو هيخأ ىلع نمؤم قدصيال

 ا ثيدحلاىأ(ه هومتعمس ذاالول) لجوزعهلو فو نينا نإن ائاعيج دحلااودلخ ةشئاعاو مر نيذلاب سعأ سو

 كفااذ هاولق) 20 ىنعملاو(اربخ) مهني دله أومهناوخإب(مهسقتأب تانم لاو نونمؤللا نظ) كفالا لهألوقوهو بذكلا
 0 ا همها فاوعرشيإلو نلفا اود و موب دك نأ كقألا لح كوكاوعتساذ|نيسولا وك ل

 00 -* |١ ةقيقحال ناب ب ذكى أ( نيبم كفااذهاولاقو) نينم ول ةبتاعمهيفوهتراهطوهتفعاوف رع نمفروزلالوقو
 ةعرابهاعاواء الوازامع "أ حر اون ابا ذاف)كلذب نو دهشي ىأ (ءادهشةعب رأب )اومعزام ىلع ىأ (هيلعاذاج) الهى (الول)هل

 يضر دا داع( ءادهحشإ دنع نوريصي فيك تاقنافرجاوزلاباب نماذهو ( ن وبذاكلامه) هللا كح ىف ىأ (هللا دنع كئاواف

 نيقداصاوتاكوفدقلا نيرة تاقتؤدوئءادهشلابافاءاوس بذا هادسون نكن سوءادوتلا ادا ٠
 ايناييدك) ءاديشعل دايز وجر ررل يي رو ر وب ذاكسا هه كئؤافءانعمو ةصاخ ةشئاعاومر نبذلا قت ف
 هكا مادي وة ءربز بجيدوه كلاب ت أي لاذا ف ذاقلاو ب ذكلا نع هرجز بجيب ذاكلا ناف نيبذاكلا كح
 ىىا(هلل دنع 2 تضف االول ءانعم ( مام باذع هيف مافأابف مس !ةرخآلاواين دلا ف هتجروحيلعمسالضفالواوز كاكا

 هنعل رش
 0 1 0 0 ناتو ءىامتلا تورش تلا نأ

 تهم هللا,"
 0 1 مهن“ ار لال 7-5 دريك (عتساب هوقلثأل) تاتو كال تنقل

 ةداهش توب ذاككلاو ملسيلامكعا وقأب نول وتو ) ضعي ع هتمب هين ا.ه :وةاتيفاذكو اذك ىنغلب لوقيفلجرلا قلي
 هعابود ب ادع ء|ال اان لطب ا 50 : 1

 ىضرةشئاع اومر نبذلاو اوهلسق ( دوم ماكستن نوكي متقدومتعم_-ذ واد) رزولا فى (ميظع بدتتلا كناحعم_ساذ تان ئ ل 1 اهؤافتتاوةعب رالادوهثلا هللادتعو شور هيف مااللهتشبا نوت و ئا/ا دوب اوماءت نأريغ نمىأ (لعدب

 الو (مظعباذعهيف متذطف ًامفكسلق :رخالاوايندلا فهتحر د ميلعةللا لضفالواو) نيبذاك اوناكف مطوق ىلعةنيب مط نكي ملاهنعهنلا

 ةبوتاللاهمالااهتاج نمىت'ا مننلابو رضبايندلا ف كيلعلضفت نا تيضق ىنأ الواو ىأ مدقتام فالح هريغدوج ولئدلا عاما

 عفدناو ضاخو ثيدلا ف ضاف لاقي كفالا ثي د نم هيف متضخ ام ىلع باقعلاب ةاحاعل ةرفغملاووفعلا ىفةرخآلا ف كيل عمحرتأ آناو

 ضعيللوقي. ناك مكضعب نا ىأ(مكتنسلأب )فقلت وهنقلتولوقلا قاتلاقي ضعب نم مكضعب هذخأب (هن وقلت) متضفالو أمكلف رظ(ذا)

 0 دلام هاوفأب نولوقتو )هيفراطالادانالو تيب قبب لفرسشتناو مهندب امف عاش ىتح ةشئاع ثيدح كلل: له

 ريغ نم مهاوفأىف رودنالوقالا سيل كفالا اذهو ناسألا<- دعمجرتي مثبلقلا فهماعنو كي مولعملا ئشلا نال م هلابالا نوك اللوقلا نا

 وهوإ)ةريغص (انيهإ)اونعةناىضرةشئاع ف كضوخ ىأ (هنوب_سحتو) مهب واق ف سبلام مههاوفأب نولوقي هلوقكب لفلا فهن لع نعةجرت
 ذا )الهو (الولو ) مظع هللا د_:عوهولاب ىلع ىنم نك« ملابن ذ فاخ أل اقف كلذ ىفهل ليقف توملا دنع مهضعب عرج ةريبك( ميظعهللا دنع
 اهعوقولاهسفنًاةلزنم ءايشالا نما طزنةوهوان أش فورظال نال فرظلاب متلقوالول نيب لصف (اذهم ماكس نأانل نوكب ام متلقهومةءمس
 نعكفالاباوعم_-امل اوااوداغتي ن م هيلع بجاولا ناكهنا ف رظلا مد_ةتةافواهريغىف عسقب.الام اهيف عسقي | ذافاهنع كفنتالاهنا واهيذ

 (كن احبسأ)ا ذهب ملكسنت نأاذل حصيام كفالا متعمسذا متلقاله ىنملا اومدقمهاتقولارك ذناك اسافدب ملكا



 كفالاىأ (هوبسحتال)

 لب)ةلادنع (يلارش)
 مي انأهنلانال(<لربخوه

 هنم ةءاريلاف لز, ا وهيلع

 باطخلا او ةبآ ةرمشع قامت

 هيلعهللا ىلص هللالوسرل

 ةكناعوركحب ىبأو لسو

 كلذهءاس نمو ناوفصو

 هيفدطوخ رادقم ىلعهمنا

 كحض مهضعب ناكو

 مهضعل وهيف مكن مهضعب و
 (هربكى وت ىذلاو) تكس
 ىبانب هللادبع همظعىأ

 ةبصعلا نم ىأ (مهنم)
 ماهجىأ (مظعب ا ذعهل)

 ىم ناوفص نا ىحي
 المىفوهو هيلع اهجدوهب

 هللاو لاقف ةشئاع اولاقف

 مئاهنماحالوهنم تنام
 لاقق نيضئاختايو

0 

 [| هيلعّسلا لص ىنلان اىورةرخآلا فرانلا ب اذع ىنعي (ميظعباذعهل) ةبصعلانم (مهنم)لولسن
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000001 

 3 م"
 ||[  نمةقلعلا نلك ايامنااطوق نملقثيف نمسلا نم نهج رثكىأ نابهلاطوق فورعملا قاملار خخ اوهو

 ىأبيجيالو عاد مهنماهب سبل وا طوق قمرلا كسميامر دقوهو ماعطلا نم ةغلبلا ىأ نيعلامضب وه ماعطلا

 حداف شيلا ءارو نم سر عدقاطوق تدصق ىأتمهتفاطوقاباوج درب نمالووعدب نمال دحأ اهم سبل

 ||| اطوق هلكليللاريس غيفختلاب و ليالارخكار يس دم دشنلاب جال دالاو ةحارال ليللارختآ ىفرفاسملا لوزن سي رعتلا

 ]| نير غوماطوق ىرازاىأ ى ابل ى هجو تيطغى أت رمفناطوق نوعجارهيلااناوهتلاناهلوق وه هعاجرتساب
 نوثدصيو نوضوخ ىأن وضيفي سانلاواطوقاطوأ ىأةريهظلار نا ذكورحلاةدشةرغولاةريهظاار خف

 || مسوهياعهللا لص ىبنلا نمىرأالو اطوق هيف تككش ىأ ىنبب ريئشلا ىنبارلاقي ىنبي رب وهواطوق
 ضرملا نمت قف أى أت هقن ىتحاطوق مالكا! نيللاوقالا فو قفرلا لاعفالا ف فطللاو اهم قفرلا ىأفطالا

 || نمءاسك طرملاو ىلاخخا عساولا ناكملاهإصأو لوب و ظئاغ نم ةجا+ااههف ىضقت ةيلاخلا عضاوملا عصانملاو

 | ءاهلب ىأءاتنهاياطوق ههجول طقس ى أن اسنالا ىلعءاعدلا نموهورثعىأ حطسم سعتاطوقزنو أف وص
 || امى قنا نعمت ير ناةري ربلوقو عطقنبالىأ عمد ى أ قربالا طوق ةفرعملا ةإفقوهلبلا ىلا !مبسنتاهئاك
 [|| هيلعهللا لص هلوقدب ميقتوتيبلافلأت ىتلاةاشلا نجادلاو هبيعأى أ ةلمهملاداصابهصمتأ !يمأاهنمتدأر

 ' ىلع قومول الف تبقاعوأ تبناعناهعينصءوس ىلءهنأفاك انأنا ىرذعب موق نم ىأقرذعي نم ملسو
 [| بطغلاءاج ىأةيجلاهتلقحا نكلوا طوق هتايبق نمىأهذفن نمهمعتنب ناسح مت ناكو اطوق كلذ

 || لزيرفاه وق ةمصاخناولاقللاوذهنواوراث ى أن ايحارواثتفاطوق ةبارقلل لهجلا ىلع بصعتلاو ةفنالاو
 بون ذلارب اغصوهو مللا نموهل يق تمملأ تن كنا لسوهيلعهنلا ىلههلوق نكسي و مملع نوهبىأ مهضفُح

 ٠ هناكم نمح ربام ىأماراماطوقأب 2 عطقنا ىأ مد صلقا طوق لءفريغ نم بنذلاةفراقم هانعم ليقو

 ىمس ىجأب ني زلوةوهنعفشكى أ هنع ىرسف نا-جاهعجوةردلاةناجلاو بركلاوةدشلا ءاحربلاو

 [واعلاوهوومسلا نم ىنيماست تناك ى تا ىهواط وقرصبأ إو عمسأ ملاعب ريخأن أ نمامهعنمأىأىرصب و

 ١ د ىتأرتس نم ىأ ف نكن متفشك املجرلا لوقو عرولاب رشلا ف عوقولا نماهعنم ىأةتلااهمصعف ةبلغلاو
 ٠ | لاقي ءاحلا جتفب ناصح ةشئاعف ناسح لوقو هيف ءاصقتسالاو هنع ثحعلابهجرختسيىأ هيشوتسودهلوق

 | حبصتو ةييحسانلا ب, ريرصأب ىأةبي رب مهتتالو ىرت ىأ نزئامةتباث ىأن ازرةففعتم ىأ ناص-ةأ سما
 || لثم نعلفاغوه نما دحأ ب اتغتال اهنا ىنعملاوةلفاغعج لفاوغلا مو نم عوجلا ثرغلاو ةعئاج أر غ

 ا هلوقفري_فتلاامأو هلوسرو للا نع مما و لضاني ىأ حفاني ناك هباناسح ىفةشئاعلوقو لعفلا اذه

 أ[ ناكلذو قح ا نع افورصمهنوكل بذكلا اوس كفالاو بذكلاب ىأ كفالإاؤاج نيذلا نا لجوزع
 | اهامر نغ ةنايدلاو لغلاو لقعلاو ف هريشلاو ةناصملا نم هيلعتناك اع حدملاوءانثلا قست تناكة كاع

 | نبحطسمو لولس نبا ىنأ نبةئلا دبع ىأ نم ةعاج ىأةبصع كفالابءاجو لطابلاب قم ا باق دقف ءوسلاب
 || سأر ناكلواس نب اىبأ نب هللا دبع تلق ناف هللا ديبع نب ةحلط ةجوز شح تنب ةنجو تباث نب نا سحو ةئاثا
 | بلغالاج رخ ج زن مكضهلوق ليقورهاظلا ف ناميالا ىلا بسني ناكتلق كم لاقفيكف نيقفانملا

 || كفالا نعي (مكلارشهوبسحتال) نيصلخلا نينمؤملا نماوناكةنجو ةثاثأن حطسمو تباث نب ناسح ناف

 ٍ ىنعي( مكلريخوه لب ) ناوفصلو سو هيلع هللا لص ىنللو اهبوبالوةشئاعلليقو ناوفصو ةشئاعل باظحلا
 | لضفلاو فرمشلا ةباغا ذهو ملا مط بج وأو ةبصعلا ب ذكي دهشو مكنءارب رهظأو كلذ ىلع مرجأ لانا
 ٠ ىلعبنذلا نم حرتجاامءازج ىأ(مثالا نم بستك |امإ)ةبذاكملا ةبصعلا نم ىأ ( مهنم ”ى سمعا لكل) كل
 | ىلا نبهللا دبعوهو هتعاشاب ماقأو هيف ضوح بأ دبو همظعم لمحت ىأ (هرركىلون ىذلاو )هيف ضاخامردق



١ 
 هبن ذب فرتعا !ذادبعلا ناف هيلا ىف وتوةللا ىرفغتساف بنذب تمل أت نك ناوهنلا كتريسف مب رب تنك
 || تلقوةرطق هنم سحأأام ىتح ىممدصلق هنلاقم سو هيلعمتلا ىلص هللا لوسر ىضقاماذهيلعتلا بات ان
 ىبيجأى آلت اقف هللا لوسرل ل اوقأامىردأامةتلاو لاق لاق بف إسوهيلعهللا ىلصةتلالوسر ىنع بجأىنال

 تلقف سو هيلعللا لص هّنلالوسرالوقأ ام ىردأ م هتناو تلافلاقايف رس ويلعن لسنا كو ىنعأأ

 [| ىتحسانلاهب ثدحتام متعمس كن |تماعدقل لاو ىف نآرقلا نماريثك أر قأال نسلا ةثيدح هب راجانأد
 [| تفرثعا نألو كالذب ىنوق دصنال هن يف طلو ربنا م<ل تاق نئلفهب مقدصو ؟سفنأ ىرقتسا

  3هللاوليجريصفلاقذا فس وبإبأالاالثم كلو ىلدجأ أامةلناوف ىنق دصتلةئي رب هنم ىفا لعب ةللاو ماب
 َّق ريمةللا ناو ةّث ربا لعأ ذتنيحهئلاوان اوتار ىلع تعجطضاف تاوحن من نوفصتام ىلع ناعتسملا

 ماكتينأ ن هرقحأ ناكى سفن ىف فأشلو ىلتايحو ىفأش ىف هللا لزني, نأ ننظأ تنك امةللاو نكلو ىقءاربب

 تلاقاهمهللا ىنثرساب قر مونلا ف ٍلسو هيلعةتلا ىصةثلا لوسر ىرب نأو جر أ تنك نكلوىلتنرىماب ىلا

 ىلصوهيدن ىلع هللا ل زن اىتحتيبلا لهأ نمدحأ جرخالوهساجم سو هيلعهثلا ىلصةتلا لوسر مارام هللاوف

 ىلاشلا مويلا ىف قرعلا ن نمنادجلا لثم هنمردحتيل هنا ىتحءاحربلا نمةذخأي ناك امم ذخافلسو هي هيلعفةللا

 ةلك لوأناكف كحضي وهو !سوهيلعهللا ىلصهللا لوسر نءىرسفلاقهيلعلزن أ ىذلا لوقلا لقث نم
 ىلا وقى ىلا ةذكأ ارب دقف هظلااما ةشئاعاب ىرمشب ًالاقةباور فوةللاىدج ا ةشن ئاعايىللاق نأ اهم ماكنا

 ْ زعهللا لزنافتلاق قءارب لزنأ !ىذلاوههللاالا دج الوهيلا قالا ترسو ديعتا لما لور

 وب ألاف تلاق ىتءارب فتايآلا هذه لجو زع هللا لزرناف تايآلارمش :ءلا كنمةبصع كفالإباؤاج نيذلا نا لجو أ

  2لزنافةشن :اعل لاق ىذلا دعب ادب ايش هيلع قفن أال لاو هرقفوهنمهتبارفل ةثاثا نبححطسم ىلع قفني ناكو

 | ىهللارفغي نأ بحال ىتاةللاو ىلب ركوب ًالاقف ميحرروفهلوق ىلا ةعسلاو متم لضفلاولوأ لتايالولا ا[

 هللا لصةللا لوس رن ةشئاعتلاق ادب ا هنم اهعزن أالةللاولاقو هياع ىرجي ناك ىذلا حطسم ىلا عجرف

 ىحأهللا لوسراي تلاقف تي.أرامو أت ماعام بني زايلاهقف ىسمأ نع شجج تنب بني زلأس لسو< يلع
 هيلعةللا لص ىنلا جاوزأ نم ىنيماست تناكىنلا هو ةشئاعتلاقاريخالا هيلع تماعام هللاو ىرصبو

 باهش نب الاق كفالا باهحأ نم كاله نميف تكلهفاط براحن ة نجا متخأتقفطو عرولابهللااهعمصف سوا 0 ظ

 لوقيلليقامهلل يق ىذلا لجرلا ن اهللاو ةشئاعتلاةةباور ىفداز طدهرلاءالؤه ثيدح نم ىنغلب ىذلا اذهف

 || ثيدح اذها ديهشةللا ليبس ىفدعب لق متلاقطق ىثن أف نكن متفشك ا« هديب ىسفن ىذلا_ةهللاناحبس

 دبع مهنمهربكى وت ىذلاو ةشئاع نعةورع نعةياور ف ىراخبلا داز نيحيحصلا ىفهاجرأ هتعص ىلع قفتما[]|
 لاقهيشوتسيو هعيشي وهررقيفهدنعهب ثدحت وعاشي ناكه نا تربخأ ةورعلاولواس نبا ىنأ نب هلل ا

 ىللعال نيون[ سان ىف شي تنب ةنجو ةثاثا نب حطمسمو تباثنب ناسحالا كفالا لهأ نم ىلمسيو ةدرعأ||
 َ لاقىذلاهنالوقتو ناسحاهدنعب س ناهركنةشئاعتناك ةورعلاقىلاعت هللا لاق اك ةبصع مهنأ أرغم

 ءاقو كنمدمم.ضرعل « ىضرعوقدلاووىنأ ناذ
 لاف هنا نمت سب ارعشاهدشني ناسحاهدنعو ةشئاع ىلع تاخد لاق قورسم ثي دح نمهاجرخأ

 لفاوغلام ول نم حسو « ةبيرب نزتام نازر ناصح
 ىذلاو هللا لاقدقو كيلعل خدي ن أه نين ذأتااهط تلقف قورمسملاق كل ذك تسل كنكل ةشئاع تلاقف

  9هللال وسر نع ىجاهمو أحفاني ناكهناتلاقو ىمعلا نمدشاب اذعىأوتلاق ميظع باذعال م

 هلوقاهردخ نمةعطق ىأةفئاط يتدح مهكر لوك دخ ا اذه ظافلاس رغلح * سو هيلع هللا

 || زرخلا نم عونوهرافظا عزج نم ىلدقءاذافاطوق لمحرلاب لعاىأ |نذ اطوق هل ظفحاىاىبواناك
 ا 1

| 
|] 



 ا

 دعب شيجلاانيتأ ىتح ةلحارلا ىبدوقي قلطنافاهتبكرفاهيدي ىلع ئطوف هتلحار لان ىتح ىوهو هعاجرتسا
 دبعهربكى لون ىذلا ناكو أش ىف كله نم كالهفتلاقةريهظلارن ىف نب رغومةباور فو نيسرعماولزئام
 باخ ل وق فنوضيفي سانلاو ارهشةنيدملاانمدق نيح تيكشافةنب دملاانمدقف لوا_س نبا ىنأن هللا

 ىذلا فاطللا لس هيلعةنلا لص ىنلا نم ىرأال ىف جوف ىنبب ري وهو كلذ نم ئشب رعشأالو كفالا
 رعشأالو هنم ىند رب ىذلا كل ذف فر صني مكين فيكل اوقي مث سيف لخ ديانا ىكتشا نيحهنمى تكا
 لبق كلذو ليلىلااليلالا ج رخنالانكوانزربتم ىهو عصانملا لبق حطم مأ ًاوانأ تجر فن تهقتن ىتحرسشلاب
 اهذخنت نأ فنكلابىذأتتانكو هزنتلا فلوالا برعلا صان ىمأو انتويب نما رق فنكلاذختت نأ

 صمهأع نب رخص تنباهمأو فانم دبع نب بلطملا نب مهر ىنأةنبا ىهوحط_م مأو انت قلطذ افانتوب دنع

 حاسم مأت رثف ىشمئانن أش نمانغرف نيح بلطملا نب دابعنبةثاثأ نبط سماهنباو قيد_طلار كب ىبأةلاخ
 امئعمن لو ًاهاتنهابتلاقفار دب دهش دقالج رنيبست أت لقام سئباط تلقف حطسم سعن تااقفاهط يم ىف

 لوسر ىلع لخ دف ىتدب ىلا تعج رالقون رم ىلاض يمت ددزاف كفالا له لوقب ىنتريخافلاقامو تلقلاق

 نقينأنا ديرأدئنيحانأو تلاقىوبأق [نأىلنذأنأ هلتاقعكيت فيكلاقمث ملف لسو هيلعنلا ىلصةنلا

 هب سانلا ث دصتن اذام هانم ًايىالتلقفىوب اأتناف سو هيلعهنلا لصةنلالوسر ىلنذافامهلبق نمرخلا

 نرثك الآو ارضاطو اهب لجردنعةئيضو طق سضاتناك املقلهللاوف كسفن ىلع ىتّوهةيشا,تلامتف

 الوعمدىلأةربال تصبصأ ىتحةليللا كلت تيكسف تلاقا ذهم سانلا ث دحت د قوهللا ناحبس تلقف تلاقاهملع

 نيح دبز نب ةماسأ اوبلاط ىبأن ىلع سو هيلعةنلا ىصةنلا لوس .راعدو تااق ىكب أت حبصأ مثمونب لصكأ

 ىفمط عي ىذلب وهلهأةءارب نم لعيامب هيلعراشاف ةماس ا امأف تلاق هاهأ قارف ىف امهريشتسي ىحولا ثيلتسا
 هللا لوسر ايلا قف بلاط ىنأ نب ىلعامأواريخالا هلاو معنالوةللالوسر اب كله يهةماسأ لاقفدولا نمهسفن

 ةربرب سوهيلعهللا لصهنلالوسراعدف تلاق كق دصتةب راها لو ريثك اهاوسءاسنلاو كل عهللا قيضي

 !يعأ من«تيأرنا قملا,كذعب ىذلاوالةري ربهلتلاقةشئاع نم كبي ريئيش نم تيأر لهةرب رب ىألاقف
 ماقفتلاق هلك ايف نجادلا ىتيفاهلهأ نيحع نعمانت نسلاةٌئِبدحةب راجاهنا نمرثك ًاهياع هصمتأ طق
 هيل عهللأ ىلههللالوسر لاقف لولس نبا ىنأ نب هللا دبع نمر ذعتسافهموب نم لسوهيلعهنلا ىلص هللا لوسر

 ىلعتماعامةتلاوف ىتبب لهأ ىفةياور فو ىلهأ ىفهاذأ ىنغلب دق لجر نم قر ذعي نمربنملا ىلعوهو لسو
 نبدع_سماقف تلاقىمالا ىلهأ ىلع لخديناك امواربخالا هيلع تساعامالجر اوركذ دقلواربخالا ىلهأ
 نم ناكناوهقنعانب رضس والا نم ناك ن اهنلالوسرايهنم كرذعأان أل اقف لهشالا دبعىنب دح ًاذاسم
 تنب ناسح مت ناكو جرزحلا ديسوهو ةدابع نب دعس ماقف كيم أ هيفانلعففانت ىمأ جرزخلا نم انناوخا

 ردقنالو هلتقنالةثلارمعل تب ذك ذاعم نب دعس لاقفةيجلاهتلمتحا نكلواحلاصالجر ناكوهذفن نمهمح
 هناتقنل ةللارمعل تب ذك ةدابعنب دعس ل اقف ذاعم نب | ىنعي دعس معنب اوهوريضح نبديسأ ماقف كلذ ىلع
 || هللا ىبصهندالوسرواولتتقي نأ اومهىتح جرزخلاو سوالا نايحلارواتف نيقفانملا نعلداحت قفانم كناف

 ىوبت يكب و تلاق تكسواوتكس ىتح مهضفخي سو هيلعةنلا ىلصةتلالوسر لزب فربنملا ىلعمناق )سو هيلع
 | ىاوب ”اىدنع ضاق, .ونب لص أال وعم دى قربالةلبقملا ىتليل تيكبمثمونب لحتتك أالو دعمدىلأق ربال كلذ
 || ىباانأو ىدنع ا اقعد ءاكبلا نأ نظأ ىتحاموب ونيتليل ِتكيَدَنَفَو

 ىلصةننالوسر لخدذا كلاذكن حن اهيبف ىم ىبت تساؤ اط تن ذافراصنالا نمةٌ ما ىلع تنذأتس اذا

 يتأشىف هيلا ىحوبالارهش ثكمدقواهلبق يقام ليق موب نم ىدنع سلب لو ساج مثلسف لسوهيلعمتلا
 نافا ذكواذكك نع ىنغلب هناف ةشئاعايدعبام لاق مث ساج نيح لس و هيلعهتلا ىلصهننا لوسر دهشتف تلاق ئشب



 (؟لإ) _باوئتاناد) هتمعن (هتجروكيلع) هلضفن (هللا ل ضف الواد )
 ناءالا نب رخآلا دنعو نعالتىتح سبح ناعللا نم ةأرملاتعنتماو جوزلا نعالاذاف نعالي ىتح سبح
 ةماقا نع دعقاذاىنجالا ف ذاقك دحيلب سجال هقدص ىلع ةنيبلاةماق| نعدعقاذا فذاقلاو هقدصةّح
 اعيج نيجوزلا ناعلبالا نال صحالاصهو بسنلا ىننوةقرفلا عوقو ناعللا بجوم ةفينح ىنأدنعو ةنييلا
 بذك أو ىتحةدباتمةق رفلاكلتو ىيفاشلالاقهب و نب رثك الا دنعمحسفةقرف ناعالاةفرف و ىضاقلاءاضقو

 ىبادنعوم رحتتلا ديبأت عفت بال نكلدلولا هقحلي ودخلاهمزابف هلامفال هيلع امف كلل ذ لبقي هسفن جوزلا

 هب قلعتي الن اعالا تاكضعبب ىأ اذاواهحتكت نا هلزاهسفن ذك ًاذاف قالط ةقرف ناعللا قرف ةفسنح
 ناك ارسهناعل حص هني حبص نم لكو لكلا ماقم ماقناعللا تاسلكرثك اب ىنأ اذا ةفينحىب ا دنعو كلا
 كلاموةعيب رلاقهب و نسحلاوراسي نب ناملسو بيسملا نبدي سلوق وهو ايمذوأن اك اماسم| دبعوأ

 نيماسم نيبال ناعللا ىرجال ىأرلا باص أو ىعازوالاو ىرهزلالاقورلعلا لهأرثك او ىفاشلاو ىروثلاو ١
 نآرقل ارهاظوامهنب ناعلالف فذق ىفادو دو امءذوأ اةيقر نيجوزلا دح أ ناكن اذ نيدو دحر يغنب رح

 دودخلاو دبعلا ورا ناب لصفيم اومهجأ اوزنومربنبذلاو لاق ىلاءتهنلا نالامهندب ناعللا ىرجلاق نملةح

 نامزلاو ناكملاب و ظافلإلاددعتبءايشأةعب رأب ناعللا ظاغي وهئان داك املا دنعالا ناعللا سصيالو هريغو
 وهف ناكللامأ اواهنم يش: لالخ الا ز وح الو بحرف ظافلالاددعتامأ سانلا نمةعا_جر ضح؟ نوكينأو

 هللا بص ىننلا اربنم دنعف ةنب داب ناكن او ماقتل او نكرلا نيبف ةكك ناك ن اف نك امالافرسثأ ف نعالي نأ

 ةعب رأولقأف عملا مأورصعلا دعب نوكي نأوهف نامزلاام ا وربنملاد_:ععماجلاىفدالبلاراس فو ل_سوهيلع || ١
 ىلاعت هلوق © نالوق ناكملاونامزلاب ظيلغتلا فوزاجهدحوامههندي م احلا نعالواف بحتسم عجلا,ظيلغتلاو |[
 (با وتنلا ناو) ناعللاب دما منع عفدو ميلعرتس هنكاو ,وقعلاب كلجاعل ىأ (هتج .روجيلعةئلا لضفالوأو) 1

 نيذلانا) لجوزعهوق هدو دما نمهضرفامف ىأ (مكع) ةجحرلاب ىصاعلا ىلع عجري نم ىلءدوعي ىأ :

 نبديعسوربب زلا نبةورعىنثدحلاق باهش نبا نعىوراماطوزن ببستايآلا مم ةبصع كفالإباؤاج 2
 ملسوهيلعهنلا لص ىنلا جوز ةشئاع نع دوعسم نإةبتغ نبهنلا دبع نبنلا دبعو صافو نب ةمقل و ب بسلا |

 تبأو ضعب نماهني دل ىعوأ ناك مهضعب واهثيدح نم ةفئاط ىنئدح مهلكواولاقام كفالا لهأا طلاق نيح | |
 اضعب قدصيم هي دحض عب وة-كثئاع نعىننثد_-حىذلا ثيدحلا مهنم لجر لك نع تيعودقواصاصتقاهل ْ ْ

 اهيأف هجاوز أ نيب عرقأ ارفسدارأ اذار سوهيلعللا ىلص هللالوسر ناك اهنعهللاىضرةشئاعتلاقاولاف | ||
 ىمهساهيف جرفناهازغةوزغىانس ع رقأةشئاعتلاق سو هاما ل سفن كو راهبجرشاهمهس جرش أ |

 ىتجانرسف هيف لزنأو جدوهىف لجأت نكف باجل لزن امدعب لسو هيل عهنلا لص ننال وسر عمت تجرغت ا |
 نيحتمقف ليحرلاب ةليلنذآ ةنيدملا نمانون دو لفقو هوزغنم سو هيلعهللا ب صهننالوسرغرفاذا || |

 اذاذ ىردص تساف ىل-رىلاتابقأ ىنأش نم تيضقاساف شجلا تزواج ىتح يشف ل بحرب اونذ
 اوناكن يذلا طهرلا لبقأو تلاق هؤاغتبا ىنسف-ىدقعت سلاف تعجرف مطقن| دق رافظأ ع زج نم ىلد قع

 ذاءاسنلا ناكو هيف ىف نوبسحب مهو بكرأ تنك ىذلا ىريعب ىلع هوا حرف ىجدوهاوامتحاف ىبنولاحرب

 هوعفر نيح جدوطاةفخ موقلار كسي لف ماعطلا نمةقلعلا ناك أياما محللا نهشغيلو نلبهملاف افخكاذ | '

 مل زاتمتشثؤ شيلا ارفساا مدع ىدعع دج .وواوراسو لجل ااوثعبف نسلاةثيدحةب راجت نكو هولجو ا أ

 انأانيبف "ىلا نوعجريف ىتودقفيس مهنأ تننظوهب تنك ىذلا ىلزنم تمميتف ب يحالو عاداهب سلو |

 شيجلاءارو نم سر عدق ىفاوك.ذلا م ىماسلا لطعملا نب ن اوف ص ناكو تمنف ىنيع ىنتبلغ كزنم ف ةسلاج |||
 باجحلا رضي ن أل بق ارب ناكو ىف آر نيح ىنفرعف ىنانأف مان ناسناداوس ىأر ف ىلزنم دنع مصاف سداف |||

 ريغةملكه نم تعمسالو ةملكق ماك امةللاو ىفايلك ىهجو ترم ىنفرع نيح هعاجرتساب تظقيتساف"ىلعأ|| |
| 
١ 

||| 

 محضفل ىف وذحنالواباوج (ميكع

 نا)ةبوةعلإ <لجاعاوأ
 وه (كفالإباؤاج نبذلا

 بذكلا نمنوكي ام لبأ
 كفالا هإصأأو ءارتفالاو

 لوق هنال بلقلا وهو
 دارملاوههجو نع كوفأم

 ىضر ةشئاع ىلعدب كفأام
 تدقفةشئاعتلاقاهنعهللا

 قلطصملا نةوزغىف ادقع

 واخ فرعي وت فلختف

 اولحتر ااماف ىتفمل جدوطا

 لطعملا نب ناوفص ىلخ انأ
 مهانأ/ىتح هقاسو هربعل

 نمىف كلهفاولزنامدعب
 ناكوارهش تالتعاف كاله

 لأسيمالسلاو ةالصلا هيلع
 هي ىراألت تأ فيك

 م هارأ تنك افطل

 حطسم مأىبأ ةلاخترثع

 حطسم سعت تلاقف
 ىتربخأف اهيلع تركناف
 كم سايق كفالا
 دنع تب واط يمتددزا

 امو عمد ىلأةربالىوبأ

 امجو مونب لحتك |

 قلاف عدلا نأ نائنظي

 هسيلع لاق ىتح ىدبك
 ىرشباماللاو ةالصلا

 هللا لزنأ دقق ءاربجاي

 هللادمحم تلقف كنءارب

 ةعاج (ةبصع) كدمحال

 نيعب رالا ىلا ةرشعلا نم

 اوعمتجا اوبص وصعاو
 سأرىبأ نبةللا دبع مهو
 ةعافر نبديزو قافنلا

 حطسموتباثنبناسحو
 نينمؤللا نمناكنمنودرافكعاا نم عقو كفالانا اونظ مهو نيماسملا ةعاج نم (محسم) مه دعاس نمو شخج تنب ةنجوةناثا ن



 فس و (باذملااهنعأرديو)

 هبقامرابف (نيبذاكلا
 ناةسماحل وز انزلا نم

 (ناك نااهياعهللابضغ

 (نيفداصلا نم) جوزلاىأ

 بصو انزل نمهب ىنامراهف
 افطع ةسماحخلا صفح

 هربغو تاداهشعب رأىلع

 بضغ ناوءادتالاباهعفر
 نامفان ففخو هريخ هللا

 هللا بضغ ناوهللاةنعل

 مكح ىفامهو داضلار مسكي

 لهسهنلابضغناوةإقثملا

 لعجوصفحو بوقعي و
 ءاسنلا نالاهيناج فبضغلا

 أي اريثك نعالانلمعتسي
 امب رف ثيدحلا هبدرو

 ةرثكل مادقالا ىلع نئرتح

 نوتنسلأ ىلءنعللا ىرج
 نع هعوقو ظوقسو
 قٍبضخا ارك ذف نهي واق
 نطاعدار نوكيل نهبناج
 اندنع ناعللا نالصالاو

 تادكح م تاداهش

 نسعللاب ةيورقم نامالاب
 قفذقلادح ماقمةمئاق

 ىانزلا دح ماقموههح

 هامس ىلاعت هللا نالاهقح

 ج وزلا ف ذفاذافةداهش

 لهأ نمامءوانزلابهتجوز
 امهنبب ناعللا مص ةداهشلا

 ,نلاىف نيباك انعتلااذاو

 قرفب ىتح هفرعلا متنال
 رفز دنعوامهنس ىضاقلا

 عقت ىلا هت هللا ه جر

 نمل) جوزلانا (هنابابتاداهشعب رادهشتنا) ردي لعافوسبملا (مجم)

 تاكلتف سانلاباذع نءدذ.أ للاب اذعن اوةبجومةسماحلا ناهللا قنااهفقووةسماحلا دئعاملاقف

 نيقداصلا نم ناكن ااهياعهنلا بضغن | ةسماحلا تده شف ىوق حضفأأالهتداو تلاق مف ارتعالابت رهو ةعاس

 لوسرلاف مئاهدلو ىريالو بال ىعديالواطدلولا نا ىضقوام_.ب )سو هيلعهنلا لص هللا لوسر قرفف

 تءاخ هيف ليق ىذللوهفا ذكواذكهبتءاج ناو اهجوزاوهفاذكو اذكهب تءاجنا وهيل ءةللا ىلصةلنلا

 ىورو ضيبالاوه قروالاهوبأ نم ىر ديال يصمباريمأ ناكو هوركملاهبشا! ىلع قروأ لج هناك امالغهب

 ىلصةعماجةالصلا ىدون ىتح ٍلسوهيلعهنلا لصهنلالوسر ىمأةلوخهتجوز نعالام ارب وعنا سابعنبا
 ىتاهنلاب دهش ا ةيناثلا ىف لاق مث نيقداصلا نمل ىناوةيناازلقل اوخ ناهنلإبدهشألاقتف ماقف مقرب وعللاق مث رصعلا

 نيقداصلا نلىناو ىربغ نمىلبحلاهناهنيابدهشئلاثلا فاق مئنيقداصلا نى اواهنطب ىلع اكب رسشتيأر

 ىلعةللاةنعل سماح ىفلاق مث نيقداصلا نم ىاورهشأ أةعب راذئماهتب رقام ىناهنلإب دهشأأ ةعبارلا ىف لاف م“

 دهشاتلاقف تماقف ىوقةلوخل لاق مثدعقفدوعقلابه ىمأ م .لاقامف نيبذاكلا نمناكن اهسفن ىنعير مب وع

 مل هناو ىنطب ىلعاكي رش ىأر ام هناهنلابدهشأ ةيناثلا ف تلاق منيب ذاكلا نالارع وعناوةينازبانأامهنلإب

 ىتارامهناهنلايدهشأ ةعبارلا ف تلاق منيب ذاكلا نم هناوهنم ىلبح ىتاهتلابدهشأ ةثلاثلا ف تلاق منيب ذاكلا

 نيقداصلا نمناكن ااهسفن ىنعت ةلوخ ىلعهنلا بضغ ةسماخلا ىف تااق منيب ذاكلا نم هناو ةشحاف ىلع ظق

 اونيحت لاق م ىأرام أ ىفىلن اكل ناسجالاهذ- | واط نو ةناعت ل تتطلوسر قرفف

 ايلاجادعج قروأ هبت ءاج ن اوءامص نب كير شل وهف داو ا ىلا برضي جينأ آب ويص أ هب تءاج ناف ةدالولا

 ناقبآلا كحنايب 8 كي رمشب قلخه بشاب تءافخ سابع نبالاقهب تيمر ىذلاريغلوهف نيقاسلا جدخ
 نارب زعتلاوا ةنصح تناك ناهيلعدحلا بوجوىفةيدنجالا ف ذق بجوم هبجوف هنأ ىما فذقاذا لجرلا

 ةعب رابىتإب نأالادحلاهيلعماقي ةيبنج أ وأ ا مبدجأ فذقاذاف فلة امهنم ج را ناريغةنصريغ تناك

 هنع طقس نعالوأ نيذ_هد_ح ا دجواذاةجوزلا فودحلاهنع طقسفانزلابفوذقملارقي وأ انزلابنودهشي

 الوةنيبلاةماقا هنكمالامب رالج .ردنأ نما عمئأ اراذالجرلانالةنيبلا ةلزتم ةجوزلا ف ذق ىف ناعللاف دلا

 نم هنا هنلإب تادافشتب رأمهدح أ ةداهشف ىلاعت اقف هق دص ىلعهل ةجج ناعللا هلا لمفسر اعلا ىلعرب :ريصلا هنككي

 دلو كانه نوكينأالا ناعللاو دحلا هنع ظطقسانزلاب ىهتفرتعاوأاهانز ىلع ةنبب ج وزلام اقأ اذاو نيقداصلا

 ناعللا تاملكه نقلي و همقيف لجرلابأ دبامهنبب نعالي نأ مامالادارأاذاوهيفنل نعالي نأولفهيفن ديرب

 هامسهنيعب لجرباهامر دق ناك ن اوانزلا نم ةنالف ىتجوز هب تيمر اب نيق داصلا نل ىناهئلابدهشأل ق لوقيف
 وهامانزلا نمل لا اذهوأدلولااذهن اولوقق..هيفن دب ربل جو ألو ناكن او مامالاهنقلي اكلوقي وناعللا ف

 تاملك م ةملك,ىفأ اذاو هل الفهب تيمرامذ نيب ذاكل ا نم تنك ن هللا ةنعل ىلع سماح فلوق و ىنم

 تمرحو ةجوزلا نيب وهني ةقرفلا تءقو ناعللا نء لجرلا غ رفاذاف بسحت ال مامالا نيقلت ريغ نم ناعللا

 قامت ماكعأ ةسجن «نهفايزلادجأ أرملاىلعبجوو دل هنع طقسو بسنلا« نع قتتاو ديبأتلا ىلع هيلع

 تاداهشمب رادهثتنا دحلا ىأ(باذعلااهنع) مفدي ىأ (ًارديو) لجوزعهلوف ُه ج وزلاناعلب
 نعالاذا ج وزلاناةبالا مح (نيقداصا» نم تاك تاا ..ا هنن اسضغن|ةسماخلاو نيب ذاكلا نملهناهتلاب
 مك احلا نيقلتدعب دهشتو موقتف نعالتاهنافاهىفن نعهطاقساتدارأ نافانزلا دسحعثرلا لم. رهو

 نم جوز ناك ن اهلا بضغ ىلعةسماحلا ىفلوقنوهب ىنامرامف نيب ذاكسلا نمل هناةللابتاداهشعب رأ
 مةنيب ج وزلا ماقأولواونعدحلا طاق_ساوهودحاولا ك-1ا اذهالاامناعلب ىناعتبالو هب ىئامرامف نيقداصلا
 نعال. ل ناف ناعللاهبجوملب هتجوز ف ذق نم ىلع دال ىأرلا باص أ دفعو ناعللااهنعدحلا طقس

 سبح ف 0 0 ترودب و وم مير<2ىفاشلاورفزو فسوب ىبادنعو هنئايةقيلطتةقرفلاو امهنعالتب

 معالف هتب ذكسف ءامحس نب كب رشقلوخ ىفأ ى ما نطب ىلع دجو.لاق ثيحرمب وعوأ ةيمأ نبا
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 تءاخاهياعب ذكدقالاار وع بسح الف ةرسو هناكرميح اهب تءاج ناواهياعق دصدقالا |رعوع بسحأأ
 مصسأهلوقهمأ ىلا بسن. دعب ناكفرع وع قيدصت نم /سو هيلعةللا ىلصةثلال وسر تعن ىذلا تعنلا ىلعهي

 هناكهلوقوامهظيلغ ناقاسلا نلت ىأنيقاسلا دخل اوقواهتعس عم نيعلاداوسدي دشلا جعدالاود وأى

 نبا نع (خ )هرصق ىفةغلابملا ب دحلا ىفاهمدارأو ضرالاب قصلت ةءاظعلاك هدد ودا .رحولاةوحو

 هللا لص ىنلا لاقفءامحس نب كي رشب لسو هيلعمتل| ىلص ىنلا دنع هنأ عا ف ذقةيمأن ب لاله نا سابع

 لعخ ةنيبلا سّملي قاطني الجر هن اما ىلعدح اى أر اذاهننالوسرايلاقف كرهظىفدحوأةنيبلا سوهيلع

 قداصل ىنا قلاب كثعب ىذلاوةيمأ ن:لالهلاقف كرهظىفدحالاوةنيبلالوق اوقب سو هياعفنلا ىلص ىنلا

 أرقف مهجاوزأ نومربنبذلاوههلعلزن ًاومالسلاهيلع ليربج لزنف هلا نمىرهظ ”ىربيامهللا نلزنيلو

 دهشف ةيمأنبلاله ماقف ااذامهملا ل سراف لس وهيلعهللا ىلص ىننلا ف ردتاف نيق داصلا ع نمناك نا غلب ىتح

 دنع تناك اماف تدهشف تماق مثيئاناكنم لهف بذاك 5 ااعيةنلالوقي لسوهيلعننا ىلضىنلاو

 عضفأال تلاقمعج رانا اننظ ىح تسكن وتاكلتف سايعنءالاق ةدج -وماهمالاق واهفقوةسماخلا

 نيتيلالا غ.باس نينيعلا لكك أهي تءاج نافاهورظنا )سو هيلعهتلا ىلص ىنلالاقف تضف مويلارثاسىوق
 باتكع نم ىضمامالول مسوهيلعهللا لصىبننلا لاقف كلذ كهب تءاؤءامجس نب كي سل كووف نيقاسلا ل دخ

 لاقةبآلا تانصحلان هومري نيذلاو تازنا-١لاق سايعنبا نع ىراخلاريغةءاور ىف ةو نأشاطو ىلناكلللا

 تنك امةئهاوفءادهشةعب راب قكىتحهجيهأ نا ىل نكي مل لجراهذخفت دقو عاكل تينأول ةدابعنبدعس
 هللالوسرلاقفةداج نينا ى رهظ ىف نا تيأرامتلق ناو بهذي وهتجاح غب رغب ىتحءادهشةخب راب ىآل
 طقةأ ىما جوزتامرويغلجرهنافهمانال اولاقكديسل اوقيامن هوعمستالًاراصنالارمشعماب سو هيلع هللا ىلص

 فرعال ىناهنلاو أو تن ىنابهللا لوسر اي دعسلاهتفاهجو ننال اوهلذأماقاطالواركمالا ||

 كلذالا ىنأب هللا ناف مسو:يلعةنلا لص ىلا لاقف هئاربخ اب كلذ نمتبغ نكل او ق-اهئاوةلا نماهنا

 ىأرفهلةقي دح نم ةيمأ نبلالههللاقيهلمع نب اءاج ىتحاريسالا اوثماي لا ةوروقا ل

 عم سلاج وهو سو هيلعةثلا ىصةننال ]وس .روعادع سما سا كسمافاهم ترب هن ارم عمالجر ر

 قىذإا,ت عمسو ىنيعب تي ادا ءر ىخأ سما عم تدجوفءاشع لهأ ىلا تئج ىناهللال وسر ايلاف هباغحأ

 لوسرابةللاولالهلاقف ههجو ىف كلذ فرع ىتح هيلع لقثو هبهان املس هيلع هللا لص هنا كوس ف

 هللا لع نأ وج .رآلاواقحالاتلقامو قداصاىنا لعيب ةللاوهب كتبت امم كبجو ىف ةهاركلا ىرأل ىناةندا

 دا دعسلاقام انيلتبا اولاقفراصنالاتعمتجاولاقهب رب لس .وهيلعهنلاىل_دهللالوسر مهفاجرفىل

 جول هيلع لزنذلا يرضي ىمأي نأ ديري سو هيلع لس ةنلالوسرو كل ذك مها نيف هنداههشلطبتولاله

 رخا .آ ىلا مهجاوزأنومرين ذلاو هللا لزناف غرف ىتح لزن دق ىسولا نأ اوفر ع نيح همالكن عدباحصأ كسسماف

 وجرأت نكد قلاقفاجرف كل لعج دق ىلاعنهنلا نافلالهاب رسثبأ لس .وهيلعةللا له هللالوسرلاقتف تانآلا

 هيلعةللا لص هللا لوسر دنعاعمتج ااماف تءاخاهملا اواسرا لس .وهيلعهللا لصهللال وسر لاف هللا نم كلذ

 لاقف بئاناككنم لهف بذاك مدنا معي هللا نأ لس .وهيلعةللا لصهللال وسر لاف تب ذك_ةليقلسو

 دهشالالط ليةفامهنباونعال |سوهملعهللاد * دوم اناةفاقتخالاتاكامو تق دمر تو 0

 معلا .موبردع نافهنلا قتالالهإ,ةسماخلا دن عهل لا قف نيقداصلا نمله اهناتاداهشالا را

 كيلعبجوت ىنلاةيجوملا ىهةسماخلاهذهنا اوسانلا ب اذع نمد شأهللاباذعناو ة ةرخآلاب اذع

 ةسءاخلاو) دهشف !سوهيلعهثلا ىبص هنلالوس .راوياع ىن دح ملاكا هيلع ثلا ىنب ذعي الهتلاو لالهلاقف باذعلا

 نييذاكلا ع نلهناهنلابتاداهش عب رات دهشف ىدهشاتأ أراب لاق مث( نيب ذاك- ١١ نمناكن اهيلعهتلاةنعل نإ

 1 تلات - (ن زاخ) - 141 (

 قفالخال (ةساخلاو)
 روهشملا فانه ةسماخلا مفر
 ةداهستلاو ريدقتلاو

 هللا ةنعل نا)  ةسساملا

 ريخوادتبمىهف (هيلع

 (نيبذاكلا نمناكنا)



 ءافيتسإب اعتب وان دنع دحلا نمةداهشلادرو ةداهش لف متف ىنلاعضومىةداهشركن (مم-) (ادبأةداهش مهل اوابقتالو)
 52-097222 232323 220-ت100

 فرعام ىلعهضعب وأد حلا
 هللاهجر ىفاشلادنعو

 هىداهش درؤلعتي ىلاعت

 اندنعف فدقلا سفنب

 ىرلاوهىذلاطر شااءازج

 ىلع ةداهشلا دروداجلا

 مهتايح ةدموهو ديبأتلا
 (نوقسافلا مهكئاوأو)
 لخادريغ فنأتسم مالك
 هناك طرشلا ءاؤس زيحىف

 هللا دنع نيمارلا لاح ةياكح
 ةلجلا ءاضقتادعب ىلاعت

 نبذلاالا) هلوقوةيطرشلا
 ىأ (كلذ دعب نم |وبات

 ) اوحلصأو ) فذقلا

 نيقمافلا نمءانثتسا طاوحأ
 هللا ناف) هيلع لديو

 رفغي ىأ (ميحر روفغ

 قحو مهجربو مهبونذ

 ابوصنمنوكينأءانثتسالا
 تحوم نعدنال اند نع

 ءانثتسالا لعج نمدنعو

 نأةِيناثلا ةلجلاب اقلعتم

 مهنم الدبارورحج ن وكي
 فذقكحرك ذالومطفف
 فدذق كح نيب تايدنجالا
 نيذلاو) لاقف تاجوزلا

 ىأ (مهجارزأ نومرب

 انزلاب مهتاجوز نوف دقني

 ىأ (ءادهش مل نكي لو)
 قيداصت ىلعمط نكي م
 الا) هبمطدهشي ن ممطوق
 لدبلا ىلع عفت رب( مهسقنأ

 مهدح أ ةداهشف)ءادهش نم

 ىبأريغفوكم ف رلاب (عبسأ

 ىذلاردصا!ةيف لماعلاوردصملا ىلا ةفاضالاب ابر دصملا جح ىفهنال بصنلاب مهري ريغ غو مه دح أ ةداه تف ادبنا ررس لا ىلءركي

 لقعلاو مالسالاة سجس ناصحالا طئارسشوزبزعتلا ف ذاقتلا ىلعف نصح ريغفو ذقملاناكناو نيعب رأ دل

 فذاقهفذق مثكلذدعب هتب ون تنسحو بات مثةدحاوةرمهرمح ىف نزول ىتحانزلا نمةفعلاوةبرهاو غوابلاو

 نعدحلا طقسائزلابهيلع نودهشيةعب رأ فذاقلا مافأوأائزلاب هسفن ىلع فوذقملارقأ نافهيلعدحالف

 رجافايوأ قسافايلوقي نأ ل ثم تايانكلاامأو هقدص تبث دقو رفلا لج الهيلع بجو امنا دحلا نال فذاقلا

 ضيرعتلاامأو كلذ ديرب ن أل اذ دق نوكيالهوحنواذهف سمال دي درنال قأر ما لاقو أر جاو ءايوأ ثد.خايوأ
 بحي كلاملاق وةفينح ىنأو ىفاشلا دنع ف ذقب سلف ةيناز لأى م! تسلوأ تينزاهف ان أم لوقي نأ لثم

 كنئاوأ أوادب ًاةداهش مهاوابقتالو) ىلاعت هوقو قاضرلا لا نود بضغلا لاح ف ف ذقوه دجحأ !لاقو دحلاهبف

 الا) ةريبكبحاص ىلءالا عقيال ىسافلا مسا نالرءابكلا نمفذقلا نا ىلع ليلدهيف (نوقسافلا مع

 ةبوتلا دعب فذاقلاةداهشلوبق ىفءاماعلا فلتخا(ميحرروفغ هللا نافاوحلصأ اوكلذدعب نماوبات نيذلا

 لاقام ىلع م دنو باتاذاو فذقلا سفنب هداه ش درت فذاقلا نأ ىلا موق بهذفءانئتسالا اذه مح ىو

 اولاقواوبان نيذلاالا ىلاعتهلوقل هلبقوأ هيلعدلااةماقا دعب بانءاوسهنداهش تابقةبوتلا دعب ةئلاع تنسو

 كلذى ور قسفلا مساهنعلوزي وهب داهش لبقت باتاذاو قسفلا ىلاوةداهشلا درىلا عجرب ءانتتسالا ذه
 راسي نب ناهلسو بيسملا نب ديعسو سواطوءاطعو دهاجوريبج نب ديه_سلوقوهو سابع نب اورمح نع

 فدودحلاة داهش نأ ىلا م .وق بهذو ىفاشلاو كلاملاقهب وىرهزلاوزبز علا دبع نب رمجو ةمركعو ىعشلاو

 حيرشو ىخنلالوقوهو نوقسافلا مهكئلوأوهلوق ىلا عجرب ءانثتسالااولاقو بات ناوادبأ |ليقتالفذقلا

 نالدحب نيح هنمرشدح نأ لبقوهىفاشلا لاق دح ملا مهن داهشدرتال ف ذقلاسفنب اولاق ىأ أرلا بادصأو

 فدذقلادح نأ ىلا ىفاشلا بهذو هيلاخرشىفاهنوابقتو هيلاح نسَح ق اهو درت فيكف تارافكدودحلا

 هنعوفعينأ الاةيوتلابدحلا طق بالهنا ىلعءاماعلاةماعو لكلا ىلا عجربءانثتسالالاقو ةبوتلاب طقس

 ىنعما ف ةبوتلادعب هيداهش تليقاذات لق ناف ةب وتلاب طقس الو وفعلاب طقسإ صاصقلاك طقسيف فوذقملا

 ةداهش لاقياكهب قيليام ىلعهت دمناسنا لكدب أن ال ف نقلا ىلعارصم مادامادب أ ىنعمتلقادبأ هلوق
 (نومرين.ذلاو) لجو عدل اوق و هنداهش تلبقلسأ اذافد رفك ىلع مادام كلذيدارب ادب أل بقنال رفاكلا

 مهسفن ار يغىأ (مهشفن نأالا) اولاقامة مص ىلعن و دهشي ىأ (ءادهش مط نكي مدمهجاوزأ ا)نوفذقيىأ
 دعس نب لهس نعىورام ةبالادذهلو 0 ا نسبا هايتاداهشم راامهدحا ةداهشف)

 الج بردت يما عمدجوالجرن واتم ًارأمصاعل لاققف ىدعنب مصاعى اءاج ىنالجتلا اري وعنا ىدعاسلا

 هلا ىلصةتنالوسر مصاعل أسف لسو هيلع هللا ىلص هلال وسر كلذ نعى سلعفي فيكم أهنول ةقتف هلتقبأ
 لوسر نم عمسام مصاع ىلعر؛ كىتحاهباعو ةلئسملا | وهيلعهنلا ىلص هنلالوسرهركسف كلذ نع مسوهيلع

 ظ هياعهللا لصةللالوس .ركللاقاذام مصاعإيل اقف رع وعدءاج هله ىلا مصاععجر .راماق لس .وهياع هللا لصةنن

 رميوعلاقفاهنعتلأس ىنلاةلئسالا لسوهيلعهنلا لصةننالوسر هركدقربخىتأتمرع وعل مصاعلاقف لسو
 تياراهللالوس ركل نانا 0 0 اوسرورمب :وعءاج اينعهلأس أ ىتح ىهت أالهنلاو

 هللا ل زن أدق

 00 1 و هللالوسراب اهلعتبذك ع 7 0 رفات
  متةياورفداز نيجحصلا ىفهاجرخ ا نينعالتملاةنس كل:تناكف باهش ن لاق كلاملاق سو هيلع ةللا ىلص

 الف نيقاسلا ل دخ ناتيلالا ميظع نينيعلا معد محسأهب تءاجنااورظنا سو هيلعهنلا ىلص هللا لوسر لاق

 بسحأ

 انزل نسبها ,راهف (نيقداصلا نمل هناهللا,ت اداهش) عب رأمهدحأةداهشبجاوف» ربدقت فوذحم ءربخ | ذه ىلعو مه دحأ ةداهشفوه

1 



 لاقفاهجوزت مة سماب فز نمح لسوهيلعهثلا ىبص لئسو نازالا اهب ىفزيال ةينازلاو ةينازبالا نزيل ىنازلا كلوقاذا ىضتقي هنكل حيمص وهو
 ريغاهنوكب ةينازلا فص ةيناثلا ىنعمورجاوفل ىف نكلو فئافعلا ف بغار ريع هنوكيىازلا ةفص ىو الا ةإ1-| ىنعمو حاكن هرخنآو حافسهلوأ
 امهنب وقعل تقيسةيآلا كالت نالايناثاهياعمدق مثالوأىئازلا ىلعةينازلا تمدقو نافلتخم ناينعمامعو ةانزال نكءلوءافعاللاهبف بوغىم
 نكميلوعمطي هنكمتلوهلضموت )866(  مول جرلا عمطتمولاهمال ةبانجلاكل”:تأشناهنمىتلاةداملا ىهةأرملاواينجام ىلع

 كلذ الص تناك اماف ب ب ب ل

 ةيناثلاامأواهرك ذب”ئىدب

 حاكلا رك ذل ةقوسف
 ىف نيما_.لاءارقف نم سان بغرف ةنيدملا لهأ بصخأ نهاياغب ءاسن ةنيدملا فورت اًسعالو مطلامال ءارقف

 نينمؤملا لعمرك ةبآلا هذه تلزنف كلذ ىف لسوهياعهللا ىلصهنلالوسراون ذأتساف مهبلع نقفنيل نهحاكن
 الد ةاركما) لكلا

 0 ا .. || نعةءاؤزو ىعشلاو ىرهزلاوةداتقوعاطغو الهال وقاذهو تاكرقم نكن همالاناغتلا كنود
 باطلا !دنهئمو بطاخلا 10 0 ًّ 00 ّ 3 ٠

 . 28 0 . || بئاسلاةب راجلوزهممأ نونماهم نفرعي تايار نط ةئيدملاو ةكمب نكءاسن ىف تلزن ةمركعلاقو سابع نا

 مز حن 0 ىلع نهحاكن نيماسملا نم ساندا ارافةكأماه دخت ةين ازلا كني ةيلهاللا ف ناكدىو ,زخلا بئاساا ىنأنبا

 عوفرلا فو ىهنلا ىلع أ لزئافهيلع ققنت أهل تطرتشاو لوزهم مأح اكن ىف سوهيلعةنلا ىلصةتلا لوسر لجر نذأتساف فصلا كلت
 نكساو 1-0-2 دن يم ىلأ نب دث يمهل لاهقي لجر ناكل اقهدج نرعهيبأ نع بيعش نب ورم ىوروةبآلاه ذه لجوزع هللا
 ناآزوحيو 7 خلنا ١ وت نع اللا دملامهىتأي ىتحةكم نم ىراسالا لمح ناكو ىونغلا

 ىنعم ىلعاضح اربخ نوكي لاسأ ىت-لاقف ىحكن افتلاقانزلا مرح هللا نأ دث يملاهتفاهسفن ىلا قانعهتعدةكمىااماف ةيلهاجلا ىف

 لوسركسمافاقانعحكنأهللالوسرايتلقف لسوهيلعهنلا ىلصىبنلاتينافلاق لسوهيلعهللا لصةننالوسر كلذ ىلعب زاحاهتداعنا

 كرشموأ نازالاهحكنيالةينازلاو ةكرسشموأ ةينازالا حكنيال ىنازلا تازنفايشدرب لف لسو هيلع هللا ىلص هللا
 لوق ىلعف ىنعملاَةِب راقتم ظافلابدوادوبأو ىفاسنلاو ىذمرتلاهجرخأ اهدكن:اللاقو ىلعاهأر قف قاعدف

 ةبآلا ىنعمو عاجلاوه حاكنلا نمدارملا موق لاقو سانلارناسز ود كئلوأ ق-ىفاصاخ ميرحتتلا ناكءالؤد ||

 هذال ده تحف سف

 كلذ مرحو) اهنعنوصتيو

 .؟شمايالا اوحكن أو ىلاعتهلوقب تخسنمثةبآلا»اهيامارحةينازلا حاكن ناكو خونمةبآلا مح ||

 هيلعهللا ىلص ىنلا ىف الجرن أر باج نعىورامب ةينازلا حاكنزوج نم جحاو مومعلا| ذه ىفةينازلا تلخدف
 قواه. عتمتسا لاقةليج ىهواهبحأ ىنالاقاهقلط لاقف سمال دب عنمتال قأرماناهللالوسرايلاهتف سو
 ةاورلا دحأ هعفر قاسنا!لاق سايعنب ا نعىاسنلاو دوادوبأث يدا اذه ىورواذااهبكسمافهريغ ةياور

 ةأماوالجر برض باظحلا نب رعناىوروتباثب سيا ثيدحلاا ذهولاق مهضعب هعفري لو سابعنب! ىلا |||
 ةحلاصلا حاك-: ىفبغ .ريال ثيبخارجافلا نأ ةبآلا ىتعم ف ليقو مالغلا ىنافامهني دب مم نا ىلع ضرحوانز ف أ

 نمءاحلصلا حاكن ىف بغرئالةثيبلا ةقسافلاوة كرم موأ إثم ةثيبخ ةرجاف حاكت ف بغر ياه اوءاسنلا نم أ
 ةياكلابةبغرلا فرص ىأ نينمؤملا لع كلذ مرحو كرشموأ هادم ثيبخ قساف حاكن فب غرنامناو لاجرلا
 جوزتلا ءرحا ذه ةموح نم مزل.الو نينمؤملا ىلع مرح ف ئافعاا تاحاصلا ف ةبغرلا كرتو ىاوزلا اكن ىلا

 مث) فئافنلارت ارحل تاما ىلا ىنعي (تانصحماانزلب نوف ذقي ىأ (نومرب نيذلاو) ىلاعتهلوقف ةينازلاب |[
 انصح فق نم ناةبآلا كح نايب (ةداج نينام مهو دِلجاف)انزلا ىلع نو دهشي ىأ (ءادهش ةعب راباوتا) ||

 ادبعن اكن اوارحفذاقلا ناك نا نينامدلج هياعبجيف تين زوأةينازاب وأ ىتازايهللاقتف ائْزلب ةنصحو

 وأانزلا ىأ (نينمؤملا ىلع ||| ةبادرو كاحضلاوريبج نب ديعسلوقا ذهوكرشم وأ نازب الا ىنزنال ةينازلاوةكرمثموأ ةينازب الا قزي ال ىفازلا

 بسكتلادصقالاغبلا حاكن أ تاكو نازوهف مرو هراهعماج ناو كرسشموهف لح سموهواهعماج نأ نوره نبدي زي لاق سابع نبا نع
 هيسشتلا نمهيفالوأ انزل | ناةعاجو بيسملانبديعسلاةو ناين ازامهف ةينازلاىفازلا جوزتاذ!لوقي و ةينازلا حاكن مركدوعسم نبا

 مقاوم روضحو قاسفلاب
 هوما !تتستلاو هلا

 ةسلاحموةبيغلاو هيف ةلاقملا
 نم اهيف مك نيئاطخلا
 ماثالا فارتقال ضرعتتا

 ىناوزلا ةجوازمب فيك
 نومر. نبذلاو) باحقلاو
 داصلار سكب و (تانصحلا

 انزل نوفذقي ىأ ىلع
 تاماسملا تافغلاو رار حلا

 َّ وكل فذقلاوتافلكىلا

 انه دارملاوهريغب وانزلاب
 ةعب راباونايل مث ىأ (ءادهش#ب راباوتأي ممث) هلوقبءادهشةعب را طارتشال او ىتاوزلا بيقعتان_صحل ارك ذل ةينازايلوقي نابانزلاب نهفذق

 فددقلاناصحا طورشو , :.:اا1.١-رنادعاش هيف ىلع اب رلا لك ١ اي قسافايلوقي نابانزلاريغب فذقلا نالانزلا ىلع نودهشي دوهش ١
 رح فداقلا ناكنا(ةدلج نينا مهو دلجاف) ف ذقلا دح برجو ىف ةنصحلاكن صحلاوانزلا نعةفعلاو مال سالاو غولبااو لقعلاوةب رحلا

 زييقلا ىلع بصن ةدلجو ةدلج ةئام بصن اكرداصملا بصن نينا ب صنو



 ماجلاةرولاو ةروسلن أ ىلعوأهتب رضا ديز ىلعةروسةحلط أر قواط ةفص (اهانلزنأ) ةروسم ذهىأ ف وذحت أ دتبمربخ (ةروس

 ءوطقماهانلعج ىأعطقلا ضرغلا لصأواهبف ىتلااهماكح أ انضرف ىا(اهانضرفو)ةني دا روس نءاهقاقتشاوةمتاخواط ةحتافب تاي[ لإ
 انلزت او) مه دعب نموفلسلا نم مهيلع ضورفل !ةرثكلوأىتشضنئارفاهبف نالو اهديكو نو باحالا فةغلابإلوريعوبأو ىكمديدشتلاب واهم

 لاقفاهماكح أل صف مثصفحو فاخو ىلعو ةزجلاذلا فيفختب واوظعتت كل (نورك ذب لعل) تاحضاو لئالد ىأ( تاني تايآ اهيف
 ن روكلءافلاتلخدو اودلجافرب+ او امهدلج ىأ ىنازلا اوةينازلا عكيلع ض .رفايف ىف ودحرجلاوءادتبالا ىلعامهعفر (ىازلاو ةيئازلا)

 نومرينيذلاو هلوقكوهو دلجافىفز نملوقناكامهودلجاف فز ىذلاو تنز ىنلاهربدقنو طرشلا ىنعمهنيمضتو ىذلا ىته: ماللاو فلالا

 لجالاهانلزن أ ةروس نم نسحًاوهورهاظلاهرسسفي لعفرامضا ىلع بصنلإب رمع نيىسعأر فو مهودلجافءادهشةعب راباوتأي ل م تانصحلا
 دحلا ةماقا نال ةممالل ب اطخم او مدحالا ىلاملالا لصيل غلاب ال هن أى اة :راشاهيفود اجلا بر ضدلجلا 0 داو لكاوداجافإ) سمالا

 مكحذا نصحمب سيل رح مكحاذهو مهءانم مامالا ب ونيف عامتجالا مونكي ال هةر مهن. الا لكلا ىلع ىهو نبدلا نم
 ب ببببببببببببببييببيبيبنبنبن بيك”( تنتنينب-ب-إللل

 هانعمليقوأهبلمعلاك انمزلاو ماكحالا نءاهيفامانبجو أ ىأ(اهانضرفواهانلزنأةروس) لجوزعهلوق || . دع
  (تانبب تارك اهيفانلزن أو ةعاسلا مايق ىل اك دعب نم ىلع و كيل ءاهانبجوأليقو دودحلا نم اهيفامانر دق ظ 5 6 مجر ناصحا
 د_حاو لك اودِلجاف ىئازلاو ةينازلا) ىلاعتهلوق © نوظعتتىأ (نورك ذنكلعل) تاحيضاو ىأ || مالسالاو غولبلاو لقعلاو

 اعرش مرح اعبط ىهتسشم جرففف جرف جالياوهودحلل بجومورئابكلا نموهانزلا (ةدلجةئامامهنم || حب حاكن جونتلاو
 ةمالاو دبعلا لعب ومجرلا ف ناصحالا طرتشب وغولبلاو لقعلادلابوجوىف ةرب_تدعملا طورمشلاو || ىلعلِياد اذهو لوخدلاو

 الوددلج برضاذا هدلجلاقياوب رضافىأ اودلجاف هلوقوفصنتبال هنالام_مباعمجرالود_لافصن || عورشمريغبي رغتلانأ

 بي رغتوةئام دلة :سلا تدرو دقوةدلج ةثام ىفازلاو ةينازلا ىأ مهم دحاو لكمح(ا| |غلبي ثيحب رضي || ىلع لخدب امن ءافلا نال
 برغيوةدلجةثام لجرلاد لحب كلاملاقو مامالا ىًار ىلا بي رغتلا ةفينحوب أ لاقو ىفاشلا لاق هب وماع فاكلل مساو هوءازجلا

٠ 

 طئارسشو مجرلا نصحملا

 اواطعتف ةقرو ةجرىأ (ةفأرامهبك ذخأتالو) مجرلاهيلعفانصح ىنازلاناكن او برغتالوةأرملادلتو |[ خوسنم ىؤرملابيرغنلاو
 ةفآرلا نعمل يقو ىعشلاو ىخنلاو ريبج نبديعسوءاطعو ةمركعو دهاج لوقا ذهواهوميقتالودودحلا || سلا حسن اك ةيآلإب

 دح دهني ىرهزلالاق حلاو بيسملا نبديع_سلوقوهواب رضامهوعجوأ لب برضلا اوففخت نأ || نهوكسانهلوقىف ىذالاو
 اب رفلا د_> ىف كلذ نو دفةخي وانزلا دح ىف دهتحليقو برسشلا دح فففخ و ف ذقلا ىأ ةب رفلاوانزلا ([ امهوذ< اهل 2-0

 هلةبراج دلجر عنب هللادبعناىورهناكح فىأ (هللانيدف) برشلادح فكاذنودففخيو || دخأتالو) ةبآلا هذه
 مهلا نا ىنايلاقف هللا نبدىفةفأ رامجك ذخًانالوهنب هك لاقفا يلج رواهرهظ برضاد الحلل لاقفتن ذ || .ةجرىأ (ةفار امهب

 ا ذخأتال نمؤملا ناهانعم (رخالامويلاوهللابنونمؤت متاكنا) تعجوافتب رضوا هلي يف ماي ةءارق ىهو ةغاحتفلاو

 | 1 ناءاسقوم ناو قاف ةط بننتلا باهنلاو جيهتلا باب نموه ليقوهننا يماعاج اذا ةفآرلا عفدف ةفأرلا ليقو ىم
 ٠ ةقئاط) 0 اعدل (انهباذع) رضحبلو ىأ (دهشيلو) دودحلاةماقا اوكرتتالف لانا ف ةعراويمركلا

 00 تور مات ميسا وو ع | يووم رس
 كرشموأ نازالااهحكتيالةينازلاوةكرسشموأ ةينازالحكتيالىفازلا) لجوزعهلوق ف انزلادوهش اوبلصتي نأ نينمملا ىلع

 3 مزحو ( هللا ني دف )ب رضلا اوففخي وأدودحلا اولطغيفه دو دحءافيتسا ىف نيالا مه ذخايالو هللا نيد ىف

 ىًارم_ذم طرشلاباوجو هني دلوةلنبضغلا باطاو جيرهتلا باب نم (رخالامويلاوهلابنونمؤت متتكنا) همكحوأهللاةعاطف ىأ

 نوكن نأ ن كم ةقرف(ةفئاط) ةب وقعهنا ىلع للدإباذعهتيمست وام دح عضومرضحبيلو (امهبا ذعدهشيلو )دخلا اولطعتالواو دلجاف
 لاةعب رأ امهنعهنلا ىضر سابعنا١ نعو ْئملوح ةفاحلاةعا+!اهناك ةيلاغةفص ىهوةعب رأوأةنال'اهلف ا ووهرجزني واوريتعيلةقلح

 ثيمخلا ىأ )ك ارشمو أن ازالااهحكشرال ةينازلاوةكرشموأ ةينازالا مكتب ال ىنازلا) هنلإب نيق دصملا نم( نينمؤملا نم) الجر نيعب 5

 ب غربال كل ذك ةخاسملا ةثيبخلاوةكر شم ىفوأ هلكش نم ةثيبخ ف بغرب اء اوءاسنلا نم طاوصلا حاكسن ىف بغرب الائزلا هنأش خيم ىذلا

 كر.كلا لي دعانزلا ذاياغبلا حاكن ىف ديهزتةبالاف نيكرسشملاوأ ةقسفلا نءاهلكش نموه نماهيف بغربامناو لاجرلا نمءاحلصل اهحاكن

 اوقب خن مث مالسالا لوأ فامرحةينازلا حاكن ناكل قو نينيبخلل تاثيبحلا هلوقريظن وهو نصحتلاو فافعل نب رق نامالاوبقلا ف
 4 اهبهتشيالو ةين ازلار ذقتسي ىنازلاريغنالءطولا حاكنلايدارملا ليفو كم ىايالا اوحكناو



 0 مهدواخ ىلا ةفاضالإباين دلا ىف مهبل ةدماورسكقتسا ( موب ضعب وأاموبانثبل اولاق) .
 ى>) مه نؤزوت#بتو مهنم نورختسن ىأ (اب رخس مهو «دفختاف نيجارلاريخ تن ًاوانجراواةلر فغاف

 رافك ىفلزن (نوكحضت مهنممتنكو) ىرك ذموهمءا ازهتسالا<لاغتشا# اسنأىأ(ى رك” ف هيوتلا

 بابخو بيهصوراسولالب لثم سو هيلع هللا لصةنلا لوسر بادحأ ن مءارقفلابنؤزهتسياوناك شي رق
 ىأ(نورئافلامهمهنا)ايندلا ف كئازهتساوك اذأ ىلعىأ (اوربداممويلامهتي زج ىنا) ةلالاقمث

 ىاليلق نوكيهنافايندلا فهئبللاط ناوءرملانالالياقدامس (اليلقالا) ايندلا ف مثثيلام ىأ (متثبلنا
 متيسفمأ) لجوزعهلوق © ايندلافىئبلردقىأ(نوماعت تنك مكنأول)ةرخآلا ف ثبارامسنج

 باوثالمئاهبلا تقلخامك اوثبعتواوبعلتلءانعم ثبعلا ليقو ةمكحلالالطاب واعلى أ (اثبعم انقلخإ أ

 كتاملوزءالولوزبالىذلاتباثلاو أ هيلاوهتمونثلكا نالكالاهل < ىذلا( قحلاكللا) اثيعق اخي ٠

 ءايفنأالارخسلاكرخسردصماالكو ىلعو ةزجو دم مهلاب ونائلوعفم(اب رخس مهومتذخاف نيجارلاريختنأوانجراوانلرفغاف ٠
 ملفا (ةونن اىح)نب دا زهمه ومتذكاهانعموةصاخةفصلا لهأ لبق رمهنع ثلا ىض رةباحصلا مه ليقةغاابم ةيسنلا

 ىلا ىدعتي ىزج نالمهزوف ٍموبلا مهني زجاك أاين انالستم وك نازك 3 (نوزاافلامه) مهنال ىأ( مهنأ) مهربصب (اوريصامي مويلا ْ

 لقةكن الملا نموطاؤسب رومام اواهلا ىأ (لاق) متاالنو زيافلا مه مهنا ىا فانثتسالا ىلع ىلعو ةزج مهنا ةنجاو ربصامب مهازجو نينثا

 زييهددعو مثبلب بصن كف متثبل نينسددع؟ى أ (نينسددع) ايندلا ف (ضرالا ف متثبل؟ ) مهأسب نأ كلا سمأ ىلعو ةزجو ىكم
 نالاهبا نع نمهيفمهال و

 هتنحم مايا ليطتسي نحمملا

 نم هيلع صامريصةتسيو
 لثساف) ةعدلا مايأ

 بانللا ىأ ( نيداعلا
 نودعينيذلاةكتالملاوأ | # ْ
 مهامعأو دابعلارامعأ || لكك" (ضرالا ف متثبل ) ثعبلا موب رافكاللاقةللان أ ىنعي (لاقإ) ةنجلاب زوفلا مهربصب مهني زج

 ا مهام مظعلايندلا ىف مهثبل ةدماوسن مهناهانعم ( مون ضعب وأاموبانثيلاولاق نينسددع) روبقلاقوايندلا ||

 (اليلقالا متبل نالاق) لاقإ) مهبلع هنوصخي ومدآىنب لمت نوظةحينيذلاةكئئالملا ىنعي (نيداعلا لئساف) باذعلا نمهددصب ||
 اليلقانمزالا مثيلا ىأ

 منكن أوال برأ
 ا مطاقتف راذفىأ (نوعجرتالننيلامنأو) لجوزع هللا صاوأةماقاوةدابعلل مقلخاماو باقعالواهل ا ناسا ييدس(نوناكأ 00008 0 ا 0

 مهنلفغ عمه ووايندلا || مسح اهمد انقماقزقدوهشم نبال عب م امتا ىوغبلا ىور ءاز>للةرخآلا
 نا لف اهللع اونامىتلا || -ةلسوهيلعهتلا يصهتلالوسرلاقفأريف ةروسلا متخىتح نوعجرتالانيلا كنأو ائبعو انقلخامنأ
 ّك ميسخأ) لع ىلع اهأرقانقومالجر نأول هديب ىسفن ىذلاو إسوهيلعهللا لص ثلا لوسرلاتف هربخاف هنذأ ىف تيق راذ ش
 ىألاح (ائبعو انقاخ || وها (قحلا كللاهللا ىلاعتف ) لور لا نر لا ىلاعتةنداهزن م لازللبجلا ||
 ىآقل.لوعتمحرأ ناجع | عيفرلا ل بقت نسال (مركلا شعل بو ىجالاكلاالو تاكولمملا فانصال عماجلا كلما مانلا ||
 انيلا مكحناو) ثبعلا ىأب (ة1نادرالرلا ايلا عم عسي زساا) تافوالا هليخ | ةهنالو لا تلا صخاشاو عفترملا ا

 ءاتلاجستفب و (نوعجرتال امئاف) كرمدلاىوعدف ةقجالوتلاريغ ةيملا ىلع ل يلدالو ناهر ةماقأ نكمي الذا هيد ةتاالوول اا
 ىلعوةزج ميجلارسكو بذكودج نمدعسإالى (نورفاكلا فيالهنا)هلمعب هي زاجوهىأ(هب ردنع)هفازج ىأ (هباسح |

 ىلعوأ مك انقلخامنا ىلع يس عدا اىم 0 ا : فوطعموهو بوق و 00 ل ا م
 نأ نع (هللاىلاعتف) ءىسملا بقاعنو نسحلا بيثنف ءازجلارادىلا فيلك-ةلاراد نمع وجرلل مف ياكتال 5 انقلخ لب نيعوج صربغ مكرتنلو ثبعلل ىأاثبع هس اقم ْ

 اهاهننا عم عدي نمو) ىلاعت برلإةفصمي ركلا عفرباذاش “ىرقو نيمرك الا مرك !ىلاهتبسنلو اهنملزنت ةم-رلا نال مركدلاب شرعلا فصو ش
 ةمزالةفص وأ هيدثم هللا نافهنم نا سحالاب قحأ الدب زىلا نسحأ نمهلوقكءازجلاو طرمشلا نيب ضارتعا (هبدهلإ) ةتجال 6 (ناهربالزنك ٠

 دنعإ طرشلاءازجاذهوهؤا ازج ىأ (هباسحا ئاف) ناهرب هيلع .وقينأزوجيامةطآلا ف نوك,نأالهيحانجب ريطيهلوقكديكوتللاه*ىج
 هتنغأ ادحأتكردأ اذاهتجر نال( نيجحارلاربخ تن أو ) لاق م(مح راورفغا ب رلقو)هلوقب ةجنرلاوةرفغملا لاؤسانملع مثةماناو ةحئافلا ٠ نيبام ناتشف نورفاكلا حلفا هنااهتفاخو نونمؤملا ملف أدق ةروسلاةحتاف لعج (نورفاكلاحلفيالهنا) ةلاحالهيزاحب وهف ىأ(هب ر ش

 ميحرلا نج .رلاةنا مسه تايآ عب رأو ن وتس ىهوةين دمرونلاةر س) «هتجر نعهينغتالهريغةجروهريغةجر نع

1 



 موني عطاقتلا عفي ىنعي نينلل نماناك ناونيلثما عامتجالورمعوبأ م اغدالإابو (ذثموب مهني باسنأ الف ةيناثلا ةخفنلا اهنا لبق (روسلا

ل صاوتلا نوكب الو نيبفاعمو نيب مم نوقرف
 مهني 

 اوس( نولءاسنبالو) مهضعب لبقأو هلوق ناب واذ ه نيب ضقانتالوهلا<هبحاص نعلوغشم الكن الاين دلا ف نولءاستي اوناك اكلصاونلا و

١ 
 ل نوكي امماو هيلو هتبحاصو هببأو همأوهيخأ نم ءرم ارفيذا باسنالاب

 0 ,زاوم تلقث نف) نولءاستؤ نوقيفي نطوم فو نولءاستيالف فوحلا مهيلعدتشي نطوم ىفف نطاوم ةمايقللف نولع ءاسنن ضعب ىلع

 نمتانوزوملاىهو نوزوم

 نودلفملا مه كم -كواف)

 (هنيزاوم تغخ نهو
 رافكلا دازملاو تائيسلاب

 اورمسخ نذلا كئاواف)

 مهج فر اهونبغ (مهسفنأ
 ادرمسخ نمل دب (نودلاخ

 لدبلل لحم الو مه سفنأ

 لحالة لصلا نالهنملدمملاو

 كئاوالربخ دءبريخو اه

 فوذحمأدتبم ريخوأ

 قرح ىأ (حفلت)
 اهيفمهورانلا مههوجو)

 لاقيف نوسباع(نوحلاك

 ىأ اي [نكنإلا) مل
 ف (مكياعىلتت) نآرقلا
 اهب متكف) اينالا
 اهنانومعزنو (نوبذكت
 اولاق) ىلاعتهنلا نم تسبب

 رح اننواقش (انتوقش)

 اراذدعم امهالكو ىلعو

 ىتلا,ةئيسلاانلامجب انيقش
 ليوأتلا له لوقواهانامع

 انيلعبتك امانيلع بلغ
 هنال حصيالةواقشلا نم

 دبعلا رعفيام بتكي اما

 بتك الوهراتخ هنأ لعيامو

 نولوقيامنامهنالاذهو لعفلا فارطضموإب والغم ن وكي الفهراتخي هنأ لع ىذلاربغ
 مهسفن الاوبلطي ن ألمح الفهرمأ ىف طي رفتلا نممهنم ناك لارا ذةعالوقلا كلذ
 0000 ,وملاظاناف) بي ذكستلاو رفكلاىلا(اندعناف) رانلا نم ىأ ( ينمانج .رخأانب ر)باوصلاو

 مدع ب اذعلا عفر ف( نوملكنالو) ناوهو
 ىداب دابعنم قيرفذاك ) نأشلاورمالانا (هلا) انوع 1400 لو درا عم اوسع

 انزوةمايقلا موب مط ميقن الفهلوق نم ى اعت هللا دنعر دقو نزواط ىتلا ةماصلا لامعالا ةةرفرل]

 ظ ىنمو تاومسلاف نم قعصفروصلا ىف خفن ىو الا ةخفنلااهنا سابع نب الاق (مني بان ًاالفر نأ

 ىلعمهضعب لبقأو مهتور ظني مايق مهاذاف ىرخ ًاديف خمفن مث( نولءاستيالو ذئموب) مهنبب باسنأ الف ضرالا

 ظ ىلع بصنيف ةمايقلامويةمالاودبعلا ديب ذخؤي لاق ةيناثلاةخفنلااهنادوعسم نبا نعو نولءاستب ضب

 ءرملا حرفيف هقح ىلا تأيلف قح لبق ناكنف نالف نب نالف ذه دانم ىداني مث ني رخآلاو نيلوال سؤر

 ظ دموي مهني باس ا الف دوعسم نبا ًارقمن هنمذخأيف هيخأو أ هتجوزوأ» داووأهدلاو ىلع قحلاهل نوكينأ

 ظ ذئموي ب اسنالبنورخ ا نيالى أ مهني باسن أالف ةيناثلا ةخفنلااهنا سابع نب | نع ةباورفو نول« اسندالو

 | ةليبق ىأن مو تنأ نماين دلا ف نول استي وناك كل صاوت لاؤس نول« ءاستيالوايندلا ف نورخافتءاوناك يك

 | ىلعمهضعب لبق أ ورخ عضوم ف لاقونولءاسنن لوانهجلاقدق تلق ناف عطقنن باسنالا نأ درب لو تنأ

 | مهلغشيف فوحلا مهيلعدتشي نطوم قف نطاوموالاوحأةمايقلل نا سابع نب لاق تلق نولءاستب ضعب

 | تاقثنف) لجوزغهوف يو نولءاستيف ةفافا نوقيفي نطوم فو نولع ءاستبالف لؤاستلا نع سمالا مظع

 | مهجفمهسقنأ) اونبغ ىأ (اورسخ نيرذلا كئاوافهني زاومتفخ نمو نوحلفملام هكئلواف هنب زاوم

 ٠ ا تديدقو نوساعىأ(نوحلاك اهيف مهو رانلا مهو وْجو) ق رحت ليقو عفست ىأ ( حفلت نودلاخ

 | هيلعللا ىلص ىنلا نع هفشاوجر ر ىردخلا| ديعس ىلأ نع# رعهرانلا ىلع ىوشملاسأرلاك مههافش تصلقتو

 الفسلاهتفش قرتسوهسأر طسو غابت ىتحايلعلا هتفش صلقتتف رانلاهب وشتلاقنوحلاكا اهيف مه وسو

 ىلتتى لاب نكنملا) ىلاعتهلوق ف ب ضل + رغحييمص نسح ثيدحلاقو ىذمرتلاهجرنأهنرس بر ضن ىتح

 15 اى( :وةشانيلع تبلغان راولاقن وب ذكناهب متتكف)اسنوف وفوخ هرجاوزو نآرقلاعراوق ىنعي ( يلع

 ح(ندعناف)رانلا نم ىأ (اهتمانجرخأانب ر) ىدطا نعىأ(نيلاضاموقانكو) دتهن ف ةانملع تلك ىلا

 (نوماكتالو) مخاد ,رطاذاب لك-اللاقبإأ5 اهيفا ودعباىأ (اهيفاؤسخا لاقن وملاظاناف)ه ركنا ىأ

 ١ مالك نآوه نسحلالاق جرفلا نمنيك املا سيأ كلذ دنعف <: هعفرأال ىئاف باذعلا عفر ف ىأ

 ال 000011 :

 ضق قيل كا مااماعنيعب رأ منهج نزاخاكلام نوعدب منهج له ناورمع نب ثلا دبع نعىورو نومهغي
 |. سيبهد وما ظانافان دلع نافاهنمانجرخأ مهبرنودانب من و امكن ال اون مهيجالماناب رانملع

 اانا ناسك تاذدسب, .وقلا سبني انف نوملك-:الواهنفا اؤسخامييلعد رب مث نيت يم اين دلار مع

 00 سدافهلوق ءادردلا ىفأ نعءانعمب ىذمرتلا هجر ًاودنسريغب ىوغبلاهرك ذ قيهشلاو

 + لبقأو مهؤاجر عظقنان وماكنالواهف ؤسخا,طلاقاذا ليقو ةملكب ا وملك. لواوتكس ىأ ةماكب

 1 مآ ان , رنولوقي) نينمؤملا ىنعي(ىدابعنم قيرفناكهنا) ماهج مهياع تقبطأو ضعب هجو ىف حبني

 !ئ 2 0ع

 2 قحلا نع (نيلاضام .وقانكو) هناك اهفارذع

 رفزلاو قيهشلاالا كلذ دعب مالكا لو مهب نوملكتي مالكرخ او هليق فغخالو عفربإل هناف



 ى هلناقثا ٠ ربخأ هنعفللاىضر نسحلا نع مهباذعب ىبذعتالو مطانيرث ىنلعجتالفىأ (نيملاظلاموقلا ف ىلع جئالفبرإ)
 نأوهلعفي هنأ |عامدب رإسوهيلعهللا بص موصعملاىنلا لأ ,نأز وجي وءاعدلا اذهوعدينأر مافاهتقو ىتمهربخرلوةمقت هتمأ
 ءافلاو كلذلة ىم نيعبسه سلجم نم ماقذا مال_سلاوةالصا اهيلعهرافغت_ساودب رلاعضاوتو ب دوبعللار اهظاهلعفيال هنأ لعام ذيعتيسي
 دعولانوركنياوناك (نورداقل مهدعنامكي رننأىعاناو) ديك أتللامهني ضارتعابرو طرشلاباوجلالفىف
 نسحاىه) ىتلاةلصحلاب (ىتلاب عفدا) راكنالا اذ_ههجواهف مالمات نا دعوامزاه ا ىلع ر داقهللان امط ليقف هنم نوكحضيو باذعلاب

 نكم أا:اهتلب اقمو مهتءاسا نعحفصا ىنعملاو ةئيسلا ىنسحلاب مفدالاق هناك ليضفتلا نمهيفاملةئيسلا ةنسحلاب لاقي ىأ نم غلبأوه(ةئيسلا

 اة 1( هللاالاهلا ال نأ ةداهش ىههنع هللا ىضر سابغنب ا نعو نا بحالا نم

 ذوعأبرلقو) لجوزعهلوق م كرشلا نمنواوقي ونوب ذكى أ (نوفصيا ع لعأ نحن) فيسلاةب" "ب
 مهخفن ليقو مهسواسو ليقو مهناغزن سابع نب !لاق(نيطايشلا تازمس نم) كب مصتعاو عنتما ىأ( كب |||

 رك ذامناوىرومأ ن ءئشف ىأ(نورضحين أب ركب ذوعأو) ىصاعملاىلاءاوغالإب مهعفد ليقو مهئفنو ||
 ىلصي م سوءهيلعفتلا ىلصونلا ىأردنأ مطم نب ريبج نت هلسوسو»هرضحاذاناطيشلان ال روضحلا

 دسنعلاق هنأكف مسقلل برلارك ذل _يقوايندلا ىلا عوجرلاةك'الملا ةلآسم ىلا عجر من الوأ تا, ثاغتسا
 تفلخ ليقو تعنم ىأ تك رثليقو تعيض ىأ( تك رئامفاحلاهلمعأ ىلعا) نوعجرا هللا ق<ةئياعملا

 وأ مالسااب شحفلاوأ كرشلا ةئيسلاو

 ىهليقوةظعولابركمملا ]3552000 ا
 لا يداي ةخو ذم || تافعلاد) موك المبىكليتالىا(نيملاظلاعوقلا ف ىلع لف برا تا( ترو تالفلا تل
 ةارادملا ذا ةمكحت ليقو || حفصلا ىهو نسحأىهىتلاةلملا ىأ (نسح أ ىهىناب فدا نوردافل) باذعلا نمىأ (مهدعنام كي رث
 ىلا دؤتلام اهيلعثوثحم هللااهخسن مث ةلتاقملا رعفكتاو نيكرشملا ىذأىلعريصلاب م أ مهاذأ ىنعي (ةئيشلا) نبصلاو ضارعالاو

 امبرعأ نحن) نيد رت
 وأ كرشلانم (نوفصي

 مهرك ذءوسو كل مهفصوي

 برلقو) هيلع مهي زاجنف | © 7-6 0 0 .. كا
 تازمه نم كبذ 0 اليصاو: ركبشنلا ناحوانالنا نا هللد+ل اواثالثاريبكربك هللا لاق ىهةالص ىأىرد الور علاق 0

 مهسواسو نم (نيطايشلا [د ا ةيوملا هزمهو رو ورع_لاهثفن لاقهزمهو هثفنو هخفن نمناظيشلا نمةللابذوعااثال. || ْ

 سخبنلاةزمطاو مهتاسو نم جر رعشلان ال ىارعشلاهثفن هلوقاحاضياهدب زنو ثيدحلا نثمىف ظافلالا هذهريسفتءاج دقوداد

 ةزمهلا عج تازمطلاو || عمجيو مظاعتيو خفتنير بكت نا كالذو ريكلاهخفنوهلوق قي رلا ثفنياكهئفني و ناسللاهب ظفليف باقلا
 ىنعملاو ضنارلازامهم هنمو || زعهللا رخام ناطيشلاه سخن نونجلا نال نونجلا ةنوملا ةنوملاهزهوهلوقو خف نأىلا جاتحيفهسفن

 سانلا نوثحي نيطايشلان ||| ىتح) ىلاعتلاقف توللا ةنياعمدنعاين دلا ىلا ةعجرلانولأسي ثعبلا نوركشي نيذلارافكلاءالؤهف الجو |! |
 ةضارلا زمهاكىصاعملا ىلع أ اظفلب دحاولان ,وبطاخ ىهناف برعلاة داع ىلغوهوهللاهبدارملاليق (نوعجراب لاح ,وملامهدح أءاجاذا |[

 ىنملا ىلعا طاثحباودلا لأ هناءانعن نوكحي اذهىلعفهحورنوضبقي نيذذلاةكت الملا عم باطخا ذهل يقو ميظعتلاهجو ىلع عملا

 نأ بر كب ذوعأو)

 ذوعتلاب سعأ (نورغحي

 لهتبملا ظفلي مهتاسحن نم لأ نا ىئاةداتقلاقةيلاملاو ةين ديلا لامعالا هيف ل ديف هتعاطب لمع ا وهناالا هل: اللوق ىنعملاوأ ةكرتلا نم | |
 ”ا علا هبر ىلا محرف هللا ةعاطب لمعيف عجري ن أ نة نكلو تاوهشلا ىخقي وايندلا عمجيلالو هنريشعوءإهأىلا عجرب ||

 هرضح نأنم ذوعتلابو هتلاسم ىنعي (اهمنا) اهيا عجرب ال ى أارجزو عدرةلك (الك )باذعلا ىأر اذار فاكلا هانمتاوف لمع ا!سمادنلا ||

 وا مسييديأ ني نمد مهمامأ سك (تربتارونسو) اطانالعأ (اهتازل ل
 2 7 2 59 مهنا ىن-عملا سلو توملاوهو عوجرلا نعاعن اموإباي ةعجرلا نيب و موني ناهانعم (نوثعبي موبىلا) ١ ا 1

 نامت تول | ىفخفت اذاف )ىلاعتهلوق غو ةرخآلا ىلاالا ثعبلا موي ةعجرال هنا لءامل ىلك طانقاوهامناو ثعبلا موي نوعجرب | |
 نولازيال ىأ نوفصيب

 مهنعءاضغالا ديك أتلاو ضارتعالاهجو ىلعروك ذمامهنيبامو تقولا اذهىلارك ذلاءوس ىلع نولازيالو أت وملاءىحتقوىلا نوكرشي
 ميظعتلل عب اظفلب هللا بطاخاين دلاىلافودرىأ(نوعجرابرلاق) مهنمراصتنالا ىلعهيرغي ومخلا نعهلزتسي ن أن اطيشل !ىلعةهللابانيغتسم

 ىلاعجري نأ ىنمتامهدادقلاق ىقعلا ىلاراصواين دلا كرب هنالاين دا وه و تك رب ىذلا عضوملا ف( تكر ئامفاحاص ل معأ ىلعل) كولملا باطخت |!
 ةلاحمال (اهلئاق وه تك رتامفااص لمع لعل نوعجرابرهلوق "وهو ضعل عماه_ضعب مظتنملامالكلا نم ةفئاطلا ةماكلابدارملا(ةلك اهنا) ْ ا داعبتساو راكناوةءجرلا باط نع عدر(الك )بوقعي ولهسو فوك ءايلاةنك اسرىلعل طرفام كرادتيل نكلوةريشعىلاالو لهأ ١١

 ىلاع وجرلا نيب ومسهني ل اح( خزرب)ةعامجللريمضلاو مهماما ىأ ( ميرو نمو) هيلع مدنلاوةرسحلاءاليتسالاهنعتكسييالواهباختال
 ى خفت اذاف)ةرخآلىلاالا ثعبلا دعب عوج .رالنأ لعامل ىلك طانقاوهامناو ثءعبلا موب نوعجرب مهن أدري (نوثعبي مويدحلا) ايندلا



 رافكلاىأ(نول اوالال اقام لثم) ةكم لهأ ىأ (اولاق لب )اونمؤتف عناصل ىلع منصلاباول دةستفوأ ثعبلا ىلعانتر دق اوفر عتف ( ن ولعت الفأ)

 (اذهانؤاإبآو نكاند_ءودقل) صفحو ىلعوةزجو عفانانتم (ن ونوعبملاثت ااماظعو ابا رتانكوانتما ذأ اولاق) هلوقباولاقام نيد مثمهابق

 قفوأروطس أ عجوهةقيقحالاممنولوالاهبتك امىهورطسعجراطسأ عج( نيلوالاريطاسأالا اذهنا) دمتء ىجت( لبق نمل ثعبلا ىأ
 مهنال (هللنولوقيس) مهناف (ن ,وماعت منكن ااهيف نمو ضرالا نا لق) هلوقب نيكرشملا ىلعةل |ةماقاب مال او ةالصلا هيلعهيدن سعأ مث

 كرشيال ناباتيقح ناكو قاخلاةداعا ىلعارداق ناك اهيف نمو ضرالارطف نم نأ اوماعتف ( نورك ذنالفأ لق اولاق اذاف قلاخ هن, نورقم
 شرعلاب رو عب_ساتاومسلا بر نملف) مهريغ دي دشتلاب وصفحو ىلعوةزج فيفخت !! نورك ل ةأة ورلااف « تا ضءرهب

 قاخ ىلعهنردقب <فارتعا عم ثعبلا ىلعهنر دق كدو#ج ىف نوقتئالفأ وأ هباوكر ثتالؤ هنوفاةءالفأ/ ( نوقتتالفأ ل قهّنن نولو ةيس ميظعلا
 وهو) كالملامظع نعءىنتفةغلابللءاتلاوواولا اوكاملاتوكلملا(ئيثلك (#م#س#ء) توكلم»ديب نءلق)ءايشالا. ذه
 ا سايب سس ل ب سر _ب7ررببب 27ج  ج7ج7جج7بتت جي مت:كن اهيل ءراجالوري

 هنمهتثغأ اذان الف ىلع

 ىأ(نولقعتالفأ) ضايبلاوداولا ىف نافاتخحي ونابقاعت, نيفاتامهلعج ليقو ناصةةلاوةدايزلا ف

 اوركن أ هانعم ليقو نولوالاب ذ.ك اماوب ذكى أ( نولوالا لاقام لثماولاق لب ) اوريتعتف هنص نم نورئام
 نوروشحل ىأ(نوثوءبملانت أ اماظعوإبارتانكوانتم اذ اولاق) ةلدالاحوضو عمن واوالا ركن امل ثم ثعبلا

 دعو ىأ( لبق نما ذهانؤإبأ او) دعولا اذهىأ (نحئاندعودقا) بجمتااوراكنالا قب رط ىلع كلذاولاق

 هوقو نيلوالا بذاك أىأ ( نيلوالا اريطاسأالااذهنا) ةقيقحهلرن لفةللالسر مهنا او رك ذ موقانءإنآ

 اهكلامواهقلاخ ىأ (نوماعت متنكنا) قانا نم (اهبف نمد ضرالا نمل) ةكملهال دتاي ىأ( لق) ىلاعت

 || الفأ) كلذب اورقأ اذا د ايمط لق ىأ( لق) هلل ةقواخت اهنا نور قي مهنال كلذ نممطدبال ىأ (هنلنولوقيس)

 | لقإ) توملادعب مهئاّيحا ىلعردقيءادتبااهيف نمو ضرالا قاخ ىلءردق نمنا اوماعتف ىأ (نورك ذن
 الف أ ءانعم قو هريغةدابعىأ (نوقننالفأل فهللنولوقيس ميظعلا شرعلا ترو عبسلا تاومسلا بر نم

 يغيب وهو ىن عي هتعنمو

 الوءاشي نم ءاشي نع

 ا يعل

 ىناف لقدش نولوةيس)

 نعنوعدخت (نورحست

 هديحوت نعوأ قالا

 راجيالو) ءاشب نمنّمْوُب ىأ( ريجيوهوإ)ئنلكشلام ىأ (ئث لكتوكلل.هدي نملق)هباقعنورذحن 4 0

 ظ متتكنا) ءوسبهدارأن مهنم عنتمالوءوسلا نمءاشي نموه عنج ليقوهللاهفاخأن م نعؤيالىأ (هيلع نالاؤلاذا عاجله

 || ١ ةاطوةتبسوت نع نوفرصتو نوع دخت قاف ىأ(نوردسن ىف لقهننواوقيس)اوبيجافىأ (نوملعت أ ٠ ار عنو
 نمنوعدباهف ىأ )ن وب ذاكل مهناو) قدصلابىأ (ق 1 ابمهانن أ لب ) الطب قا <ل ليي ف يكو ىنعملا ا لهأ 3

 || ىأ (قلخامهلا لكبهنذلاذا) كي رثنمىأ(هلا نمهعمناك امودلو نمةنااذختاام) دلولا»كيبرمشلا | 00 تاقاذا كننال
عرآلاهلا لك نمو هريغىلا هماعن اوهقاخ فاضي نأ ضرب لو هقلخ ىذلاهقلخ ةطآلا نم ددحاو لكدرفنال 2 3

 ن

 || اهفايندلا كولم لفك ضعب ةبلاغممهضعب باط ىأ (ضعب ىلعمهضءب العاو) وههقلخام ىلعءاليتسالا رعاشلا ا
 ىلاعتهسفن هزن مثئش لكى عر دقي و ئثلكتوك-امه دب دحاو هلاهنأ اوماعاف كلذ ك ناك اذاو مهني

 )ن وكر رشيا ع ىلاعتفةداهشلاو بيغا|ملاع) كبي رمشااودلولا تابثا نم ىأ (ٌقفصيا_عهللا ناصبس للاقف 0 0

 ىأ(نودعوبام ىنب رثاما)برايىأ (برلق) ل جوزءهلوقعوهب قيليالامهفصوب, نأ نم مظعت ىأ 0 ا 5
 مهتدعؤام هيلادإولا ةبسن ناب ( قلاب مهانبت أل ب ) نالف هباوخ-ا ذهبر نم تاقاذا كنال رهاظلا ىلعف هف ذح ارق نموفلازملا
 نعمهزنمهنال (دلو نمةللا ذختاام) هلوقب مهم ذكدك مث رمشلا مهياعدوادلوهنلا ذا مطوق ىف( نوب ذاكسل مهناو) لطاب كرملاولاح

 دحخاو لئدرفنال ( قاخامبهلا لكبهذلاذا) ةيهولالا ف كب رسشهعم سلو (هلا نمهعم ناك امو) هسنج نملجرلا د لوو سنجلاو عونلا
 كواملاح نورتاك اضعب مهضعب باغلو (ضعب ىلءمهضعب العاو) رخآلا نع مهنمدحاو لك كميل هب دبتساف هقلخ ىذلابةطالا نم
 الذال ةيالو ئيثلكت وكلمهديب دحاوهلاهنأ اوماءافاغتالو كللامملازباَعلارثأاورت نيحو نوبلاغتم مهو ةزباعم مهكلا ايندلا
  ناكولو هريدقتو فوذحم طرسشلا نال لئاسلاٌو سالو طرشهمدقت,مواباوجوءازج بهذا مقوانههو باوجوءازجوه مالكىلعالا لخدم
 : رجلا, (ملاع) دال والاودادنالا نم )ن وفصيامع هللا ناحبس) نيكرشملا نمهجاح نا باوجوهوهيلعلا نمهعمناك اموةلالدإةط اهعم
 مانمالا نء(نوكرشيامح ل اعتف) ةينالعلاورملا (ةداهشثلاو بيغاا) ف و 1ع أ دتيمربخ ص ذح ريغ فوكو ىف دم عفرلاب وهل ةفد

 ةرخالافوأايدااف باذعلا نم مهدعتام ىني رتنا نمدبالناكناىأ نادك منونلاوام (نودعوبام ىني رتامابرلق) اهرب



 مهانينأ لب )عبتمهريغنالرك ذلابءالقعلاصخ (نييف نمو) اندسفلةناالا ط1 امهم ناكول لاقاك (ضرالاو تاومسلا ت دسفلا)

 ناولنولوقي ونونمتاوناك ىذلارك كلاب وأ مهتغلب نآرقلاومهنملوسرلا نال مهفرسثو أ مهظعو ىأ مهرك ذوه ىذلا باتكعاب (مهرك ذب
 ىرصب وىزاتع( ربخ كب رجارذناجرخ مهلئسن مأ) مهرايتخاءوسب ( نوضرعم مهرك ذنعمهف) ةيالانيلوالا نمارك ذاثدنع

 لماعلك ىلاو كضرأةاكز نم مامالا ىلاهجرخئاموهو جارفناجارخ ىناش ةزججو ىلعجرفناجخ مصاعو
 9 جرالاو لجورج نم

 اليلق مط كنياده ىلعمطأ_.نمأىنعيىلوالاةءارقلا تنسحاذإو ىنعملاةدايزل ظفللاةدإب زفةفوكسلا جونوةب ثلا جان لوقت جارالا نم

 مالسالا نيدوهو( ميقتسم طارصولا مهوعدنل كناوإ) نيطعملا ل_ضفأ( نيقزارلاريخوه و) ريخ قلاجلا نمريةكتلاف قلما ءاطع نم

 طارصلاوهو روك ذم لا طارصلا اذه نعنولداعل(نوبك انل طارصلا نعةرخآلا,نونم .ؤيال نيذلاناو) كلاوبيجتسي نأ قيقأل

 لاقف سو هيلعهنلا ىلصةنلا ل اوسرىلانايفسوب اءاجزهلعلا ا ولك أىتح نينسلاب هللا مهذخ أ مل (رض نم مهبامانفشكو مهانجر ولو) ميقتسملا

 فشكوا ىنعملاوةبالاتلزنف ع وجلابءانبالاو في_ىلإبءابالاتلتقلاقف ىلب لاف ناملاعللةجر تعب كنا معزت تسلا مح .رلاوهللا كد شن اهل

 م-مايغطى)اودال ىأ (اوجلل) (مهاله) بسملاا اود-جوو مطهتجرب مهءاصأ ىذلا طحقلاوهوررضلا اذه مهنعهللا

 عي نزددراب (نوهمعل )02000006 000 ل
 320 3 5 لزنوىأنارقلاوهقلاليقو نولوقي اك !دلوواكي رسثهسفنل ىم_سولليقو لعفي مف مهدإ م هلا عبنأ

 ةوادغو رابكستسسالا نم مهانيت لب )ملاعلا دفا ىأ (نوبف نمو ضرالاو تاومسلا تدسفل) نودقتءيامو نوبحياه نآرقلا

 ا هبال ”نوضرعم) مهفرشىأ (مهرك ذنعمهف) نارقلاوهو مهرفنو مهفرشهيفاعسابعنءالاق (مهرك دب
 هيلعهللاى بص هنلالوسر 0000 0 4 كك 2

 : هباونوهقزر نمهللا كيطعيام ىأ(ريخ كب ر جارذن) العجوارجأ ىأ(اجرخ) هب مهتئجام ىلعى !(مهلثستمأ
 بهذلو نانند اور - :

 م كهرمم : رك
 ب م 006 201 0 ': 11 3 0 4 ل

 5 ذعلإب مهانذخأ دقلو) ولو) نولئامد«_ذعنولداعلىأ(نوبك انل) قمل نيد نعىأ (طارصلا نع :رحالاب نونمؤيالنيذلا

 مىأ )ن وهمعي مهنايغط ىف ) اوداعل ىأ (اوجحلل) ةب ودجو طحقىأ( رض نم مهبامانفشكو مهانج ر

 موملع هللا لمح نأ شي رق ىلعاعد مسو هيلعهللا ىلص ىنلا نا كلذو (باذعلاب مهانذخ أد قلو هنعاوعزني
 محرلاوهللا كدشن أل اقف ل سوهيلع هللا لص ىنلا ىلا نايفسوب أ ءاؤ طحقلا مهباصأؤ فسوب ىنسكن ينس |[

 امومهبرل اهواك سا ان

 دهشنتسا (نوعرضتي
 مان خا انأب كلذ 1 : 3
 0 0 0 نأءللا عدافرضلاهيلااكشو ماظعلاوّدقلا اولك أدق مهن|لاقف ىلب لاقف ناملاعلل ةجر تعب كنا معزت تسلأ

 31 00 اولذامواوعضخام ىأ ( مهب رلاوناكتساا ف )ةبآلا ذهنلا لزناف مهنع فشكتفاعدف طحقلا اذهانع فشكي ا
 لتقف نمدي موب ,_هلع : :

 باذعاذإ ا مهلعانحتف اذا ىتح) مهدرم ىلعاوضءلب مهم رىلا اوعرمضتي/ىأ (نوعرضتامو) ممم رل

 ىأ(نوسلبمهيف مهاذا) ةعاسلا مايقوهليقو توملاوهليقوردب موب ل تقلا ىنعيسابعنبالاق (ديدش
 افمه 1 مهديدان_ص ش

 اهباوعمسنلىأ (ةدئفالاوراصبالاوعمسلا ملأشنأىذلاوهو) لجوزعهلوق ف ريخلكنءنوسنك |[
 م-منم كلذ كا تدحو

 الو وصخ : ىأ هناك ب 2 58 0 5 1 2

 3 زو. ..إ مسقلخىأ(ضرالا فك ًارذىذلاوهو) منلاهذهاوركسشتلىأ(نوركسنت ماليلقإاواقعتواورصبتو
 رصس و9 هل -. 4 ع ١ .- 7 - 3 .٠

 00 | 8 3 راهنلاوليالارييدت ىأ ( راهنااوليللا فالتخاهلو تيمي و ىحبىذلاوهو) نوثعبتىأ (نورسش:هيلاو)
 اق نوع لا 1 ا 7777770777777 ب 7تتحتطبح77 29299

 ناكتسانزوواوعرضنام و لقي ملاذلو دعب كلذ ىلع مهو ( ثااث - (نزاخ)- 495١

 اذإابمهلع) دب زيانحتف (انحتفاذاىتح)لاحىلا لاح نملقتتا اذالاحتساليقاكنوكى لان وك نمل قتناىأن وكلا نملعفتسا

 مهدشأو مهاتعأءاجوريخ لكن منوسنآن وريح (ن وسابمهيفمهاذا) لتقلاورسالا نمدشأوهىذلا عوجلا باب ىأ(دب دشباذع

 دئنيف ماهجرانب اوب ذعاذاىت- كل ذكمهوةداقم نيل مهف ىؤراف عوجلاو لدقلا نم ةنحم لكب مهانحبوأ كفطعت_بيدانعلا ف ةميكتش
 نماهبقاعتياهنالرك ذلباهصخ (ةدئفالاو راصبالاو عم_لا كل شنأ ىذلاوهو) نومرجماسلبيةعاسلا موقت مون وهلوقك نوسلبي

 ممكنا ىنعملاواقح ىنعب ديك أنللة دي نصامواليلقاركش نوركسشت ىأ (نوركشثناماليلق) اهريغب قلعتتإالامةي وين دلاوةيفيدلا عفافملا
 مومعنملا اوفرعتف 8 واقب اول دتست موهلاعفأ اوهنلا تايآىف كعامسأو مراصبأ اوامعت ملف اهعضاومريغاهومةعضوو منلاهذهمظعاوف رعت

 ىذلاوهو)5-ةرفت دعب ةمايقلاموينوءمحن (نورسش ع هيلاو ضرالا ف) لسانتلا كب وكفلخ(8 ًارذىذلاوهو) ايشالاوركشت
 ةهظلايفامهفال_ةخاورخألا بي ةعاصت دحأ ىج ىأ (راهئلاو ليلا فالتخا هلو) ءانفالاباهتيع وءاشنالاب مسنلا ىحىأ( تيمي دىحب

 هريغامهغي رصصت ىلعر دقيالو هب صةخوهو ناصقنلاو ةداي زلا فور ونلاو ١



 ٍِ نا ةيمائةلفغ ىف ةرفكلا بولاق لب (اذه نمةرمغ ىف م واقلب) هبهلعسوالامفيلكتتب وأ باوث ناصقنوأ باقعةداي زب دحأ

 نونمؤلا آو اوسع لاما هوما (كلذ نود نملاممأ مهد) نينمّؤملا نمنوفوصولاءالؤه

 مهبمعنتم ( مويفرتمان ذخأ اذا ىتح) باذعلابهّللا مه فخأي ىتحا معن ومطفيال نوميقماهءاعو (نولماعاط مه)

 ةيطرشلاةلم ا مزلكلاو ماكل اهدع ًادتبب ىنلاىهىتحوردب موب مهلنقوأم السلاوةالصلاهيلعىبنلا مويلعأع د نيح نينس عبس طحقلاوهو

 انمكنا) مكلمفان ريغراؤجلاناف (مويلا طرأجنال) م-طلاقيفةئاغتسإبخارصلاراؤجلاوةثاغتسانوخرصي. (نورأج مهاذا)
 لوم (نوصكنن مكباقعأ ىلع متنكعف) نآ رفلا ىأ ( ميلع ىلتت إب" [تناكدف)ةنوعموأر هنأ فحل الانتهج نم ىأ (نورصننال

 صن ربكشم (نيربكتس) هءاروام ىربالهنالةيشم مقأ اوهوىرقهقلا اة عجرينا ضوكنلاو ىرقهقلا
 05 تت ا ا ا بمببيبمعس مم ل يات نقلا

 || نآرتلاكأ (اذهنم) ةلاهجوةلغغىأ (ةرمتىف مهيب وقلب ) ىماعتلاةفرافكلارك ذ ذمثمه "ايس ىلع دازب 7 :4 ا
 ا نءىنعي (كلذنودنم) مهبلعةموكعاباط+لاوىصاعملا نمةثيبخ لاسعأرافكنل ىأ (لامعأ ,هو) 0 يي
 رافكلاىنعي (مه) نوقفشم مهر ةيشخ نم مه نذلا نا هلوق ىف هنااهرك ذىتلا نينمؤملا لامعا نود اعقاو ىف لهأألال . هدا ع «*او6 . 7 م ةوءوا 6 8 5 142 لولوعب

 رامضالا اذه غوس

 0 هوركن كل دلف ناد ةالا مهعإبا تألم مهءاجأب (نيلّوالامهءانآت أيلام مهداجمأ]) هبءاج نمي ودب اوق دصيف نيا
 وانغ (نو ركنمهل مهف)تافصلاهذهد وفرع ىأق الخالا ئسحو بسنلاة و لقعلاروفوو ةنامالا وق دصاابا دم ( مط ,وسراوفرعي

 ف وممقتسملا طا ارصلاو مبالا (قحلابمهءاجلب) انهذ مهبقث ًارالقع مههجو هنا نوملعي مهنال كل نكس باو نونج (ةنج هب نولوقيمأ) :
 هيقو فو (نوخراكن حا عك و نودج ىلا هوب ثاناقاهف دمالواد مهلا دجرلومالسالاو ديحوناوهو مهءاوحأو ,تاوهش سنا
 | لكنا نيد كرتوأبصاولوقي ناو مهموقزحب ون نمافاع_د:ةساوةفن ًاهب نا. اللاكراتناكلب قحللاهراك ناك اممهلقأن ا ىلعليلد

 ةطآلا نم نودقتعيابف (مهءاوهأ )هللا ىأ (قحلا عبتاولو)

 ايندلا ب اذع (باذعلاب)

 | أ قمل قيسا رانا اواخسيفاهوا_ينأ ممم دبالكأ (نواماع) ةئيبما لامالا كلئلىأ (امل)

 ٠ | وه سابع نبالاق (باذعلاب) مهءاينغأو مهءاسؤر ىأ (مهيفرتمان ذخأ اذا ىتح) ةواقشلا نملزالا

 | ىلع كنأطوددغا ممكن او ءياعسا لست | لوسر يبل ءاعد نيب عزوجل اوه ليقوردب مويفيسلا رابكنسالا م نهترهسش

 | مهاذا) فيجلاو 1 اولكأ |ىتح ادع فا دابا تساوي ىف ىنسك نينس مهباع' لعحاورضم ىف اهنال ىناي اب وأ تببلإب 'ش

 | مسدا) م ويلا اوجتالواوعزجتالىأ (مويلا اورأحتال) نوعزجيو نوثيغتسي و نوصيصي ىأ (نوراج || ىعمت لوو
 | | ىلع متنكسف) نآرقلا ىنعي(ميلعىلتت فاي" |تناكدق ) عرضن كعفنيالوانم نوعنمتالىأ (نورصننالانم نارقلاب مييراتلا

 | | ىأس ابعن لاق (هب نيربكتسم) ناعءالا« نعنورخأتت :وىرقهفلا نوعجرتىأ يد ا ارابكتسا هيمي ذك

 | ها مرح لهأ نحن نولوقياوناك مهنا كلذو تييلابنيمظعتسم ىأ روك ذمري غن عةيانكمرحلاتيبلإب || ىنعم نر كتسم نمض
 هب ” ريك تسمّليقو فوحلا ف سانلا راسو هيف نونمأيفادح فاك الو دح انيلعرهظيالف هتنب ْناريجو ||| هني دعت ىدسعف نيب ذكم

 ةماعناكوتيبلا لوح ليالابنورمسي مهناىنعي (!يماس) رهظألوالالوقلاوهباونمؤي لف نآرقلابىأ || هلوقب ءابلا قلعتي وأ

 .هلوقوهو لسو هيلعةللا لص ىنلا فوهبفلوقلا نم كلذوحنو ار عشوار حس هتيمستو نآرقلارك ذ مهرمس |[ رك ذبنورمست (!يماس)
 ١ | هيلعهللا لص ىنلا نعنوضرعت نورج هت ىنعم ليقولوقلا فشاخلالا وهوراجهالا نم (نورجهت) || هيف نعطلابو نآرقلا
 | فأ) نوملعتالام نواوقتد نودهتى اعيبقلال اوةلاوهورجطا نموهليقونآرقلابوهبناميالا نعو لسو || لوح نوعمتجي اوناكو
 د قدص ىلع ةحضاولا تالالدلا نءهيفاسباوربتعيف نآرقلا نم مهءاجاماورب دتب لفأ ىنعي(لوقلا ! اوريدي || تناكو نورم سي تبلا

 / ىلاالسر مهلبق نمانثعب دقانادب رباوركناف ىنعي (نيلؤالام هءانآ تأبولام مهءاجمأ) سو ا نآرقلا رك ذمهرمس ةماع

 | نبالاق (نوركسنم#مهفمطوسراوفرعي!مأ) لسوهيلعهنلا ىلص هللا لوسرا دهانشعب كل ذكسف مهموق قنوات
 ٌّ وى !|/ةءافور هنت امأوهق دصوعبسناوق عوار بكو اريخص ل سو هيلعةئلا ىلصأ .:عاوفرعدق سلس ابع قرشاخلا وه ساللاو

 | ىأ (ةنجهبنولوقيمأ) ةنامالاوقدصلإب هوفرعامدعبهنعضارعالا ىلعمطز وتلا ل يبس ىلع اذهو || ء و ومما ىلع قالطالا
 ا لقاع ىلع هنسحو هت ىنختال ىذلالوقلاو قدصلاب ىأ (قحلابههءاجلب) كلذ كوه سداو نونج (نورجبن)هلوةبوأارامس

 | ولو ىنعماوىلاعت تلاوه قا ل يق (مهءاوهأ قملاعبتاواد) لجو زعهلوق ف (نوهراكق حلل مهرثكأد) || نب :مللا رجمللا نموهو
 2 لعبنا قحلاهنا اوماعيل نآرقلا اوربدتيرفأ(لوقلااورب ديرفأ) شخ أ ذا قطنم فر جهأ نم عفان نور جت



1 ١ 
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 017 نأىلا ىأ( نيح ىتحإ .هنلفغو مهتلاهج (مهترمغ ىف مهرذف) قا ىلع مهنا ٠

 مىماف ابق نيلسرملاهب ترمأ اب ى-:ىم ا هانعم ليقو نور ذ> اف ىأ (نوقتافكب رانأو) مالسالا ١

 نم كلذريغواسوجمو ىراصنوادوهماقرف اوراصفاوقرفتىأ (اوعطقتف) نوقناف 8 راناودحاو |

 ابتكىأ اربز ىنعمليقوةفلتخاعطقواقرفىأ (ارب زمهني) مهنيدىأ (مهرمأ) ةفلتخلا نايدالا |||

 امانوبسحأ) اونوونأىلاىأ (نيحىتح) مهتافغو مهتبامح ىفليقومهتلالضو مهرفك ىف سابع نإ ||

 كلذناىأ(ن و رعشي ال لب ) مهنعانتاض رامطامعالاباوث هم دقن وتا اريد! ىف كلذ مط لجتت ى |( تاريخلا ف ْ

 نوفئاخىأ(ن وقفشم مهر ةيشخ نم مه نيذلا نا) ىلاعت لاقف تاريخا ىف نيع :راسملارك ذم مطجا اردتسا ||[

 مهربمهنبذلاو) نوقدديىأ (نونمؤي موب رثاب ابمه نيذلاو) انماو ةءاساعج قفانماوةيشخو |[

 اوامعام نوامعي هانعم ليقو تاقدصلاوةاكرلا نءاوطعأ ام نوطعي ىأ( اونا امنونؤينذلاو نوكرششيال

 مهنأ) مهتم لبقتالمطامعأن ا اوهللاباذع نم مهبجنيال كلذناةفئاح ىأ (ةلجئ مت 7 د١ ربلالامعأ نم ظ

 اهيفاودهتجاو تاعاطلابهللاواوامع نسحلا لاق نو راصفةثنا ىلا منان رونق وب مهنا ىأ (ن روعجار مهم رىلا ||

 نذلا مهأةلج ومهولقواون ا امنوتؤينبذلاوهللالوسرايتلقتلاقةشئاع نع * مهبلعدرت نا اوفاخو |

 نأنوفاخو نوقدصتيو نومود»نيذلا مه نكدلو قيد_صلاتنباياللاق نوقرسسي ورنا نوب رشي |

 (تاريخخا ىف نوعراسي كئلوأ) هلوقو هو ىدمرتلاءجرخأ تاريخا ف نوعراسي كئلوأ مهنملبقبال ||
 هللا نممط تقيس سايعن!لاقواهملا ىأ (نوةباساط ءهو) ةحلاصلالا مالا ىلا نوردابي ىأ أ

 لامعالا نماهتقاط ىأ (اهعسوالا بفن فاكنال اد) لجوز عدل اوقف تاربدخا ىلا مالا اوهت,سليقوةداعسلا ||
 حوالاوه (باتك انيدلو) ضقيلورطفيلف موضلا عطس نموادعاق ل صياف مايقلا عطتسيم نذ ||

 هب قامشي وهف ظوفحلا ح وللا ف لماعلك لمعانتبث ادق ىنءاوقدصا!نيبيىأ (قابقطني) ظوفحلا ||

 ىهو ةدحاوةلم ىأ (ةدحاوةمأ) اهيلع متن أىتلا تعي رسثو تام ىأ (مكتمأذهناو) لجوزع

 الومهتانسح نم صقنإال ىأ (نوماظيالمهو) ةظفحلااه.ةكست ىتاادابعلا لام أ باد كوه ليقو هنيدي وأا

 ناب و ملعنولمعتاىأهلبقام ىلع فوطعم واهنهنالن رومقتافىأنال و ىنعبىرصب وىزا# ناو فانثتسالا لع فوك (هذهناد) ا

 باصنتااو مالسالا ةغي رمش ىهوةدحاوةلم (ةدحاوةمأ) اهياع متن ىتلا تعي رشو نم ىأ (متأ) هذه نأ اوملغاودر دهوانااع ْ

 ىفيباةعاوفافن(نوقتاف)ىدحو (6ب رانأو) مالسالاّللا دنع نيدلا نادلثمو مالسالاوهو دحاو نيدنبدلا ناو ىنعملاو لاخلا ىلعةمأ
 انايدأ مهني داواعج ىنعيةفاتخابتكى روب ز عج (ارب ز) مهنيدسمأ اوعطق ىأ عطق ىنعم عطقت ( مهدي مه سمأ اوعطقتف) ىرم أ كتفلاخم

 (بزح لك) اهطق ىأةربز عمجارب ز"ىرقوهوفرحواعطف هللا باتك اوعطق نسا نعواباتك لحتنتةفرف لكاةرف موني د فاوقر فن ليقو

 نودقتعم نورورسم (نوحرف)ى ارلاو ىوطا نمو نيدلاو أباتكلا نم(مهمدلا-:) مهني د نيعطقملا نيفلتحلاءالؤه قرف نمةقرف لك

 مهدها نوبفعأ)اوتوءوأاواتقي

 ىنعمام(نينب ولام نمهب
 عراسن) ناريخو ىذلا

 نمدئاعلاو ( تاريخا ىفمط

 فودحم اهم ساىلا ناربخ

 ىنعملاوهب مطع راسن ىأ

 الاسيلدادمالا اذهنا

 ىصاعملا ىلا مطاجاردتسا
 مط ةعرادتمهنوبس رهو
 تاوثلابةل+اعمو تاريخا

 مهينص نكشد لعمار

 ةلزتعملا ىلعة دع ةيالاهذهو

 منال حل مالاةلئسمف

 لعفيال هللانا نولوقي
 وهامالا قلخلا نمدحأب

 ربخأ دقو ن.دلا ىفهلراصأ

 ىمط ريح سبا كلذ نا
 لب) حلصأ الو ندلا

 كار دتسالب ( نورعشبال
 مهناىأ ْن وم_بحأول اوقل

 مط روعشالمئاملاهابشا

 هناكلذ ىفاولمأت م

 قةعراشم و اجاردتسا

 هنايلوأ رك ذنيب متريحلا

 هبتكن بب نوقرفبالاهاك هللا تتك,ىأ (نونمؤيمم رتان ابمهنيذلاو) ىوف اخىأ )ن ف شام مو رةيشخ نممهنبذلانا)لاقف

 نوطعيىأ (اون امنوت ؤينيذلاو) برعلا كرسشك (نوكرشالمم رمهنيذلاو) باتكسلا لهأ مهو مهني مهسم أ اوعطقت نب ذلاك

 ىلاءهما) مهريصقتل مهنم لبقتال نأ ةف'اخ ( ةلج و مهوأةوإ اواعفام نولعفي ىأردقلاباونأامنوت وي *ئرقوتاقدصلاوةاك زلا نماوطعأام

 اظمهو) اهنوردابيف تاعاطلاف نوبغري (تاريملافنوعراسيكئلوأ) نيذلاناربخو مهال اريدقتلا نأ ىلع رووا( نوعجار موب 1

 هبفصو ىذلانا ىنعياهتقاطىأ (اهعسوالاا فن فاكنالو) سانلا اوقبساهاجال وأ تان! ىلا نوقباس تاريخا لجال ىأ(نوقباس
 ىأ (باتك انيدل او) قاطيالام فاك زوج نم ىلع دروهوهدادع هفاك املك كلذ كوةقاطلا اوعسولا دح نعج راخربغن ومالا ١

 مهنم مظيال مناصمنالوهيفةدابزالل دعو قد صوهامالاةمايقلا موب هنم نْؤر قبال )ن وماظيال ,هو لاب قطني ) لامتالا ةفيعصو أح وللا .



 0 بصنوهو ىطر اك قاحلال|فلالا نأ ىلعدي ذب وورمعوبأو كم نب وننلاب ىرتت فرصش ءريغهنالنونيالاذ لو ٠ هعاج لسرلا

 / ةماءاجالك ) ثارتكءانواولا تبلقف درفلاوهورتولا نم ىرتو لصالاوو اولا نملدب امهبفاهؤانو داو دعب ادحاو نيعباتتتم ىأنينءارقلا
 مس نو رقلاو مالا (انعبتف)امهيلا هتف اضاحتصتف ةسباللإب نوكن ةفاضالاو هيلالسرملاو لسرملا سبال,لوسرلا(هوبذك اطوسر

  هيلعىنلا ثيداحأه نمو ثيدحلل عج مسا نوكنن ثيداحالاواهنم بجتنتي واهب عميارابخا (ثيداحأ مهانلعجو) كالهالا ف (اضعب

 ٍ هاخأو ىسوماناسرأ مث نونمؤيالموقلادعبفلانهدار !ااوهوابجتتو ايهلت سانلاهب ثدحّباموهو ةئو دحاللا هج نوكس :وماللاوةالصلا

 اهفرتنامجالالوبف نعاوعنتما(اوربكةسافهئل مو نوعرفىلا)ةرهاظةخو (نيبمناطاسو) عسنلا (اننإيآا) هاخأ نملدب( نوره
 ٍإ نانئالاامهبف صوب ريغو لثمواعجوادحاو نوكي رشبلا (انلثم نب رشبل نمؤت أ اولاقف ) نيعفرتم نب ربكم( نيلاعاموق اوناكواربكستو
 .نادن٠لكو نوءيطم نوعضاخ (نودباعانل) ليئارساونب ىأ 2م (امهموقد) 200 ذملاو عملو

 || انلعجو) شيب رئاقمهنسبانكلهاف كالمابىث(انسب هتسبانعبتاةءوبذك اًظوسرتمأءاج الك ) || يس ع
 || ىكلا) امهريغو ديلاواسعلاك ةنيب ةححب ىأ ((نيبمناطاواننإب بنورهءاخأو ىسومانلسرأ م) 8 ) 0 أ ىلامتهلوق#ف (نونمؤبال موقلادعبف) مهن اشو مه ماب م هدعب نمثدحتءاصمقوارمسىأ (ثيداحأ || 5 ل 5
 | مهريغنير هاق نيربكتمىأ (نيلاءاموقاوناكو) نامبالا نعاومظعت ىأ (اوربكتسافهئلمو نوعرف || (ىرومانب دقلو)
 | ىمومانبت ادقلو) قرغلابىأ (نيكلهملا نماوناكفامسوب ذكف) نوللذتمنوعيطم ىأ (نودباع (نودتممل ) ةاروتلا 0... لولو) نورهو يوم تونا (انلثم ني رششبل نمؤنأ) هموقو نوعرف ىنعي (اواقف) غاب || 7-71 كا
 || 6م نرانلعجو) لجوزعهلوق ف هموقد.ىدتبىكلىأ (نو دتهسمهلعل)ةاروتلا ىنعي(باتكلا اومو اهعئارششب نولمعي
 | نيتي لقيإلو ةب , [لاق تلق نافدهملا قلن أورك ذريغنمهقلخ هنالنتردق ىلعةلالدىأ (ةباهمأو || 7“ نب انلعجو) اهظع
 | قلك رتشافرك ذريغ نمهندلو رم كلذكورك ذريغ نمداو ىسعنالة يآ امه أش انلعج هانعمتلق || تر دق ىلع لدن(ةب أ همأو
 | ةلمرلا ىهليقو قشم د ىهليق عفت سم ناكم ىأ(ةوب ر ىلا مهانب واو) ةدحاوةبآ تناكفةبآلاهذه || نم قلخ هنال ءاشنام ىلع
 نال ادحو ةفطنريغ
 وأ ةدحاوامهيفةب والا

 ةبآميىمنباانلعجودارملا
 ىلوالا تفذف- ةبآهمأو

 اهيلع ةيناثلا ةلالدل

 انلعج (امه انيوآو)
 ىلا) امهزنمىأ امهاوأم

 ةوب رمصاعوىاش(ةوب ر
 ةعفرتم ضرأ ىأامربغ

 | وأ سدقلملا تبي ىهو

 ةب وتسم ضرأ نمر قتسم(را ارقتاذ) رصموأأةإمرلاوأ ف شمد

 ها ردم ىألوعفمهناوأ ضزالاهجو ىلعراجر هاظءامو ( نيعمواهونك اساهبفرقتسي راّعلالجالهناىنعيءامورام تاذوأ ةطسانم

 اذ ْ (تابيطلا نماولكل سرلااهبأاي) ةعفنملاوهو نوعاملا نمهب رببوهروهلظب عافت هنال يعفو أ هنيعب هكردأ دأاذاهناع نمهروهظب نيعلاب

 انىصوو كلذب ىدون هنامز فلوس .ر لكن اب مالعالا نعل منا او ةفلتخم ةنمزا ىف نيقرفتماولسرأ مهنالامهر هاظ ىلعاسيل باطخل او ءادنلا

 | لمالسلا او ةالعلاهيلع دمم باطخوه واه يلع لمعي وهب ذوب نا قيقح هنأ 00 ايمانا ع ماسلا دقتعيل

 : ايناكو هنامز ف لكلا ماقمهمايقو

 0 فا ةعبرشللاةفاوم (احلاصاوامجاو) ةحابالاوهيفرتلل مالاو ذاب و باطتسيإ وأفيلكتلل مالاو لحام تابدطلاب دارملاو

 كنا عي زاب (مع

 | هط 59 ىأ (رارق تاذإ) هوقد © اهيلااهنبابترفاهماءاونالا 600 701

 ظ ْ' رلااجيأي) ىلاعتهلوق 31 نويعلاهارت ىذلاى راجلاءاملاوه( نيعمو)اهونك اساهءاعرقتسي ةعشاو

 1 |ةيلع ىسيعهبدارأل يقوهدحو ٍلسو هيلعفثلا ىلص ادمحلسرلابدارأ ل يق (تابيطلا نماولك

 0 هيجولأم ىلع اوميقتساىأ اباد 0

 اعتهننا نا لاق لس وعيلعَا لمعلا لوسرنا رب رد مرا قريت رين نر

 1 مي لاقو تابيطلا نماولك لس واعلنف نيل يل دلل وبا

 ابيطلا بيطوهو همأل 000007 ذب ةبالالاصتال مال! هيلع ىسيعلو أمئانغلا نم



 537 ذ(هموق نم اللالاقو) للا اودبءالوس .رلاناسل ىلع .طانلق ىأانلس رالةرسفمن ا( ن وقد: الفأو ,ريغفلا نم ملام اودبعانأ)

 هنالواولا عمانههو تيكو تيك اولاقه ليقف هموقلاقاف لاق لئاسلاوسري دقت ىلعهنالواوريغبدوهو فارعالا فهباوج فدوهموفةلاقم .
 همالك لصتم إ_سو هيلع هللا ىلص ىبنال باوجب سيلو لطابلا| ذهو قحلا|ذهلوصخلا ىف عمجاهن أهان عمو لوسرلا هلاقام ىلع دولاق ال فطع

 ءاقلب ىأ (ةرخآلاءاقلباوب ذكو) هموقاوأ الملل ةفص(او رفكن يذلا )هبيقعمقاوهلوقا باوجهنال حون ةصق ىفءافلابع ىجوءافلاب نكي مو
 رشبالا) ىنلاىأ(اذهام)دال اوالاولاومالا ةرثكب(اين دلاة ويلا ف) .هانمعت و(مهانف أ و)كلذ ريغو باعلاو باولاو باس+لا نماومؤام

 ملثم هوه وب نمةئلاةلاسر ىع دي نبأ نم ىأهيلعول,قامةلالدف دف هن ىأ (نوب رمشت ا «برسش# وهنمنواك انايلك <
 (نورساخا) مهموق نم مهولواق ني.ذالباوجو طرسشلاءاؤجف مقاو(اذا كن ) هنعم اهني وهب ؟يمأيامذ ىأ( كلئمارشب متعطأنألو) ٠

 ملإب ,هريغو صفحو ىلعو ةزج .و مفانرسكلاب(متماذا مكن مدعي أ( مونم ,زعأ اودبع ومهلثم عابتا اوبأ مهنا مهقج نس وكم دايقنالاب

 تاهيه) اماظعوابارت متنكو متماذا (ما9و)  نوج رم نأ دعبأ اريدقتلاو لوالا نعربخ نوجر و فراظلاب ىناثلاو
 دب ءالا تأ وب ب حس ا

 ل نا 5 هلا نم مكلامهنلا اودبعانأ) 7 الوالاو اصلوسرااودومْنرةلاليقونب رسفملارثك اهلاقادوه

 هع ع 5 5 0 ع

 يسكتلاب هنع .ىؤرحت | اوبذكواور فكن بذلاهموق نم“ الما لاقو) باذعلا ةفاخاهيلع متت ىتلا ةقيرطلاهذه ىأ(نوقنتالفأ هريغ
 هم ونتل ملثم ثبالا|ذهامايندلاة ويا ىف) اعاتعسوو هانمعن ىأ( هانفرت أو )اهيااريصملاب ىأ(ةرخآلا ءاقلب قاسكلاوامهيف ني ونتلاو 5 0

 ا اذاكنامكلثم ارشب متعطأ نئاو) مب رشم نءىأ (نوب رشتامتبرشي و هنمنولك أناملك أب وهوءاتلابهريغوءاطإب فقي . 3 . ع 5 اان 0 ع ِ 1 2 ع ع
 35 م 1 0 ءايحأ ؟روبق نم ىأ(نوج .رخخ كن ًااماظعوأبأ رت متنكو متماذا كسنأ ك٠ دعبأ) نونوبغمللىأ(نورساخل . 2ع 9 5 ع . ع 5 5 7 0 1 2 5 2 7
 - عيارات ا انتايحالا ىهنا) ادب نوكي الهنا داعبتسالا|ذهماو دارأو مهداحا ىلعهللاةردقو مهرم ًاءدب فر كسفتلل 1 ب |إ م/مالافغاتوللادعب مهثعب موقلادعبتسا (نودعوتال) ديعب ديعب ىأس ابعنب لاق (تاهبه تاهبغ)
 واب نم (ند 1 ليقوءانبالا ايحوءابالات وعليقوثعبلا نور كشاوناك مهنالت وةوايحن هانعمليق (ايحنو تومئايندلا ٠ !باذعلا نم ( نود : 200 : 06 0 ا

 ىرتفالجرالا) مطوسر نونعي( وهنا)توملادعب ىأ(نيثوعبج نحنامو) موقايحب و موق توميداذعم ||| ماللاو نودعوتام اهلعاف

 : : لاق نويذك امهقرصنابرلاق) توملاد_ءب ثعبلاب نيق دصع ىأ ( نينمؤعهل نكئاموابذك هللا ىلع ظ

 ذه (نهناو تعبلاوسأ ىنهي( قلاب ةحيصلا مهتذخافإل هيب ذكستو مهرفك ىلع( نيمدان) نريصيل ىأ( نحبب هيل ليلقامع

 00 5 0 هامحاموه (ءاثغمهانلعؤ-) كالطاةحيصاايدارأليقو مم واق تعدصتف لب ربج مهمحاصليقو باذعلا ||

 (ايندلانئايحالا) ءاىلا || ( عبف) ضرالا تابت نمءاثغلا سداوسيف ىلع مهانريس نيلاورجسشوناديعو نت
 ةاحلا 2 م همت ] ارق علوا دل (0)لجوزعاوقو (نيلافلا وقللإ ةعرا نتا ظ ْ ظ

 انني نايل لدي كا نال ع( مهك الهتقو نعىأ (نورخاتسيامو) هك ا (ايلج مالا قبتسنام) نبرخا 1

 ءدفألا األ كلا اليوطانمز نيلوسر لك نيب نالنيلصا اوتمريفاضعإ مهضعب عب نيفدارتمىا (قرلا :راتلسرأ ١ ظ

 ت وع) سنحلا ئنل ىتلاالتنزا اوفاهتفنف سنجل ىلعةلادلا ةايخلا ىنعمىفىنلا ىه ىلع تلخ دةيفانلا نا نالا ذه وانمتندواهيف نحن ىتلاةايحلا |

 هللا ىضردوعسم نباو ىنأةءارقوهو توغوايحن ىأربخأتو دقت هيفوأر آن رق فأيف نرق ضر قنب ضعب داوي و ضعب تومي ىأ (ايكو
 نمان دعي اهفوهلهئابنتسا نمهيع ديامفهللا ىلعرتةمالاوهام ىأ(ابذك هللا لع ىرتفالج رالاوهنا)ت ,وملادعب ( ني ”وعبع نحنام و)امهنع

 نامزللةف_صليلق (ليلقا_هعلاق) هلوقب لوسرلاءاعدهللاباجاف(نوبذك ا يىفرصنابرلاق) نيقدصب(نينمؤمهل نحنامو)ثعبلا ]|
 مسقلا باوجو اهنملدب ل يقو نمزوأئث ىنعمب وأةدازامو بي رق نءهانعمىفو اثيدحالوا«دقهتبأرام كلو فثيدحو ميدقك
 لاقي هللا نم ل لاب( قحاب إ) .ه ىمدق مهيلع حاصىلي ربج ةعيص ىأ(ةحيصلا مهن خاف )مهب لحام اونياعاذا(نيمدان نحب صيل) فوذحلا
 اكالهف(ادعبف)ن اديعلاو قرولا نمدوساو ليام ليسلا ليج .وهوءاثغلابمه رامد ىف مههبش(ءامغمهانلءف) لدعلاب ىأ قحاب ىضقي نالف ظ

 كلت يهوحن دعبلابهيلع ىعد نل نايب ( نيملاظلا موقلل) اهراهظا لمعتسال لاعفابةب وصنملارداصملا نموهو كله ىأدعب أ ادعب دعب لاقي

 توكل (اهلجأ) ةمأقبسنام ىأةلص نم (ةمأ نم قبسنام) مهريغو بيعشو طولو اص موق ( نبب رح انورق مه دعب نمانأشنأم) |

 نالىركتك ثبنأتالفلالاو ىلعف (ىرتتانلسرانلسرأم)هنع نورخأتيال(نورخاتسيامو)بتكواهك الطدح ىذلاتقولاو اط

 نودعوتامدعب ىأةاز



 هومتلتفالاو هنونج نم قاف 'ناف» سمأىلحش ىتح نامز ىلا هيلعاوربصاو اور ظننا ( نيح ىتح هبأوصب رتف) نونح (ةئجهب لجرالاوه

 موك الها رمصن ىذا ىليا موبي ذكست ببسب مهكنلهأ ىنمملاو مونم ماقتتالإب هتلاعد مهئاما نمسيأاماف(ن وبذك اميفرصناب رل)

 انبجأىأ(هيلاانيحوأف) مويلع ةرصنلا ةوأس مهب لكن مغ نم ىل دبأ ى عملو كاذلدبىأ كاذياذه' كلوقكنوبذك املدب ىنرصناوأ
 هللا نم كعمناك انتءالكوانظفحوأ كاباهتب ٌؤرو كللهنلا ظفح قثاوتنأ أوهعدصت ىأ (اننيعأب كلفلا عنص انأ) هيلاانيحوأفهءاعد

 كاياانميلعتوان سمأ (انيحو) ةئلاكن يعهنلا نمهيلع مهوقهنمو كال مت دسفم كيلع دسفب.الو كل ضرعترالثل مهنويعب كنؤلكب اظافح

 زبلارونتنمءاملارافىأ ( رونتلارافو) ان ىمابانب اذع ىأ (ان ىمأءاجاذاف) رباطأاؤج وج لاثم ىلع اهعنصي نأأهيلا ىحوأ هنأ ىوراهتعنص

 تن أب كرافرونتلا نءروفيءاملاتيأر اذاح ونال يقهنأ ىوررابتعالاوراذنالا ف غلب نوكيلق رما عضوم نم قرغلا ببس جرتسأ ى أ

 7 فلتخاوةرا 2 نمناكو حون ىلاراصف مدار ونت ناكو بكر هنأ يماهنريخ ار ونتلا ن .ءاملا عيناماف ةنيفسلا ف كعم نمو
 ةماوركذلاةمأامهو نيجوز ةمأ لكم (نيجوز لكنم) ةنيفسلا فلخداف (اويف كلساف) دنطابليقو ماشلابليفو ةفوكلا دحسهىف

 ليحمل هنأ ىورةكمرلاو ناصح او ةقانااو ل جاك نيجو د نم نب دحاو (نينثا) كامرلاو 5: نصحلاو قونلاولاجلاكىتالا

 ة ا تح ل ل

 انمىأرم ىأ (اننيعأب كالفلا عنصان ًأهيلاانيحر 3 «ىليامهيبذكستب ميك الخاب ىتعأ ىأ(نوب تك امي ربح
 | ليربج نا لبق (انيحدو) 86د هيبالود اف شرعت الثا ةطنسوانملم لنبقو سابع نإ

 ظ | كسف) د 00 1 دا اراثآ كنا لاو ضرالاهجدوهر وتنال ثقو ةراججج نمناكوميفزنخ
 | رئاسو ىأ ( كلهأو ) ىتن ًاورك ذناويح لكن مى( نينثا نيجوز لكن مإ ةنيفسلا ف لخداف ىأ (اهبف
 ١ | ههلدارأ ل بقو رافكلا ىنعي (مهنم) باذعلا هيلعبجو ىأ (لوقلا هيلع قبس نمالا) كب نما نم

 مهنا اوماظ نبذلا ىىنبطاعالو ) ناعنك ناوه مهمملوقلا هيلع قيس ىذلاو ةصاخ هتنب لهأ ب : 2

 00 طب فسر تارت تاع( وتسا اذاف) لجوزعهلوق وف (نوقرغم 6 2 00

 | عضوم ل _ق(اكرابمالزنم ىئلزن أب رلقو) نب رفاكلا ىأ ( نيملاظلا موقلا نماناحن ىذلاهللدجلالقف) : 7 6-0 قبس

 | ةاجنلاةكربلابدارأو ةنيفسلا نم ج ورخلا دعب ضرالاهجووهليقو بوكرلا دنع ةنيف سلاوهو لوزنلا 0 7 1
 |" للاربغ نملازنالا نوكمدق هنا هانعم (نيلزنملاريختنأو) ءاجنالا دعب ل_سنلاةرثكو قرغلا نم“ 9 0 0 ىلا

 | هنععفدي وهلاوح ا رئاسفهؤلكي وهلزنأ نم ظفحه نال نيلزنملاريخ تن ولوقي نأ نسخنلانمنوكي || - 35 مما
 ش ويم نم 1 عقب [ةقنفتا) كرم ا هساليسجا ةراكلا 7 - * 1

 ا وزةمألك
 ناب ةدايزو يدك ا

 تءانو (كعأ)
 قبس نمالا) كدالوأو

 هنلا نم (لوقلاةيلع

 ىدحاو هني اوهوهك الهاب

 ناو بالا قزم سن دك جاور مدوخ ون لاسراب 0 ريتخعالا ىأ اورغك يذلا هان ىتأست و (نوفرعم مهم

 ١] (مهسالوسر مهيفانلسرأف) اداع ني( نب رخآنرف) هك العادم نمىأ (مهدعب نمانأشنأم) || . وتسااذافإ مهقرغأ ىف
 0 ادوه ىلعدايىمأ ( نيملاظلاموقلا نماناحن ىذلاهنندجلا لقف) نيبك اراهيلع متنكمئاذاف ( كلفلا ىلع عم نموتنأ

 ع 0 وتسا اذا ىنعمىفكعم نمو تنأت ب وتسا اذافناكناواولوقف لقبملو مهنمةاجنلاو مهك اله

 ال ازناعضومو أ الازناىأ (الزنم ىنلزن آبر) اهئمتج ون ناحوأ ةنيفسلا ىلع تبكر نيح (لقد) ةودنلال اًدفب راعشالا نمهيفام

 | اققا) تاريخا عب اني توليدلا 2 اهنمع ورحخلادعب 0 لابو نمار يخ تنأ ًاواكر ابم)اناكمىأر كبوبأ

 -ِ 0 انطوت فيو رتب سمرا اندابعتايآلا» ذهني ربتخموأ دي دش باقعو ميظعع البب حون موق نيبيسم (نيلتبلاك)

 وهلوقهلدهشي ودوهموقداعمه (نيرخآانرق) حونموقدعب نم (مهدعب نم) انقلخ (انأشنأمث) ركدم نم لهفةبآاهانكرت
 ! لاسرال (مهيفانلسراف) ءارعشلاو دوهو ف ارعالا فج ون ةصقر أ ىلع دوهةصق# ىجيوح ون موق دعب نممافل كل مج ذا اورك ذاو

 | 0ارالانضوم تلعجةب ؛ رقلاوةمالا نكلوةب ميس اعا 1ىف رم



 أي نالف مهوق نما ذهن زوجي واهرامم نم ىأ تانجلا
 وشيعتتو نوقزرتاهنم <شياعمو كفقازرأ هوجو تانجلاهذهولاقهن 1

 | اهله دقق ضرالا ن ماهلكءام 0 فران نورد حاس لعل ل

 ' نايفس نب نسحلا مامالا ثيدحلا اذه ىورلاقوهريسفت فى وغبلا ثيدحلا اذه ىو ايندلاو نبدلاريخ
 نع نايح نبل تاقم نع ىلعن, ةماسم نعىاردنكسالا قباسنب ديعس نع ةزاجالاب ديعس نب ناهعنبا

 نيتاسب ىأ( تانج) ءاملاب ىأ (هب كلان شن أف )ىلاعتلاقف ءاملابتننأ امرك ذم سابعنبان ءةمركع

 هك اوفلاومادالاو ماعطلا ماقم نام وقيام منافامهعفانم ةرثكلإ ارك ذلبامهدرفأامنا (بانعأوليخننم)

 ىأ(ةرحش ا واك ًاتاهنموةريثكدك اوف) تانجلا ف ىأ (اهيفككل) اسايوامطر

 ليق نسح لبج نمليقو كرابملبج نم ىأ (ءانيسروط نءج رت ) نوتي زلاىهوةرجش كلانًاشنأو ||
 | ةرمئمراجشأ يقل بج لكل يقوراجشالابتغتملالبجلاءانعموةيناي رس رسل! ليقوةيشبحلا,ليقوةيطبنلاب وه |[

 ةلياد رصم نيب ىعوم ىدونهتم ىذلا ل ب/تاوهو عافت رالاوهوءانلا نموه وويل ءانئيس ىمسإ

 مساوهل قواه دنع اهدوجولاهملا لبجلا فيض اهنيعب هراتجج مساءا حقو تحلل ليجوهليقو

 غبصو)تي زلاوهو نهدلار مب تبت ل يقو نهدلااهف و تبنت ىأ(نهدلاب تبن:) لبحلا|ذههيف ىذلا ناكملا
 راما ةكرانملا ةرجسشلا» ذه ىف ىلاعت للا لعج هب غبصإ وزهملا عمن وكب ىذلا مادالا غبصلا (نيكآلل

 نافوطلا دعب تتنةرجشلأ أنا ليقوأ شن هنمهنالنوتيزلاب روطلا لبج صخو تءزلاوهوانهدونوتيزلا |
 53 أ( ةريعل ماعنألا فكل ناو) لجو زعهلوقو ةنس فال ةثالثوحتضرالا ف قبتاهناليقو نوت زلا | أ
 ثرف نيب نم عرضلا ىلا صاخب نبللا ناهيفرابتعالاهجوواهئابل أى أ (اهنوطب فام كيقسن) اهب نوربتعت |

 م (نولك ًاتاهنمو ةريثك عفانم.اهبق مكاو) لحنلاةروس ىف ةيافكهيفا مالكا يس

 كلفلا ىلعو) لبالا ىلعو ىأ .(اهلعو) 0 الل عذلا دعب اب نو عفتنت كل ذك-ف ةيح ىهواهبنوعفتنت

 موقايلاقفهموقىلااحونانلس در دقلو) ىلا عتراوقو رحبلا ىف نفسلا ىلعو يافا أ

 متدبعاذاهباقعنوفاختالفأ ىأ (نوقتتالفأ) هاوس دوبعم لام ىأ (مريغملا نم <لامةئلااودبعأ

 عيج فكل كراشم ملثم ىذاىأ (مكلئمرشبالا اذهامهموق نماورفكنبذلا“ الملا لاق ) هريغ
 هللاءاشولو) مجول مترات طقم راو فرثلاب حنا ىأ (مكيلعل ضفتي نأدي رب) رومالا

 نانياوالاانئااى) حونهيلاان :وعدب ىذلا ىأ (اذهانعمسام) ولا غالباب ىنعي ( ةكئالم لزنأل

 ظ
 ظ

: 

 ءاذغربصي ل عيطلاو ووصل قدا ا ىلاوةراهطلاىلا ليحتسيفامهنم ئشميف سيئ اتت فانا

 نمىأ(ن ولك نايم ولجان ءالاو ليخدلاىوس(ةريثك هك اوف) تانجلا ىف (اهيف ل بانعأ 50506 تنل

 هقزرلصح اهنمىتلاهتهجو هتمعطاهنا ىأاهلتغي ةءنص نمو انتج رورلاو

 ج رخ )نوني زلاةرجش ىهو تانج لع ضطع (ةرجشو) ن
 نمابكىم لبجللامسا نوكينأاماو نونيسو ءانيساهمسا عقب ىلاروطلا فاضي نااماواخال نينيسروطوءانيسروط (ءانيسروط نم
 فيرعتالورمعوبأو ىزاجخخاةءارقكن يسلاروسكملاح لكب فرصنمريغ ءانيسو نيطلف لبجوهو سدقلا ”ىيصاكه يلا فاضمو فاذعم
 اهعمو تننتىألاحللءابلا يل جاجزلا لاق (نهدلا,ت بنت ) ءارحصكث ين أ 11 فلالا نال .هريغةءارقك اهحوتفموأ ةمجتلاو

 رمموبأو ىمتبنت نهدلا .
 تبن ىنممبتن أ نالاماو
 لقبلاتدن أ اذا ىتحدل اوقك |[

 ىأفوذخح هلوعفم نالوأ

 نهدلاه.يفواهنوتي زتدنت

 ىأ (نيلك الل غبصو)

 هللا لعج لتاقم لاقط مادا

 انهدو امادا هذه ىلاعنت

 نهدلاو نوتي زل مادالاف

 لّوأوه لبقو ترزلاو

 نافوطلادعب ثنين ةرحش

 عا اونالا هذه صخو

 ةرجشلا مرك أاهئالةثالثلا || ©

 ذانلل اهعجأو اهلضفأو

 يسال ف كل دان)
 رقبلاو لبالا هو معن عج

 (عيتس ةيب) مثلا
 مفانوىاشن ونلاعتي و

 قسأو قسوركب و بأ وباو
 (اهنوطب قف اممو ناتغا

 اهنوطب نم كل ج رن ىأ
 اهذ لو) اغئاس انمل

 ىوسس (ةريثك عفانم
 مفانم ىهو نايلالا

 دا ءالاو - ناوشكمالا
 د ارملاناىلاريشيا ذهو عرافسأ ىف( نولمحت) رحبا| ىف( كلفلا ىلعو )ربلا ىف ماعنالا ىلعو (اهباعو )هموم ى 1(ن واك ًاتاهنمو) راعشالار

 « اهمامز ىدخ تحت رب ةنيفس #ةلمرلا اوذلاقربلا نئافس اهمال نئاخ لا ىه ىتلا كلفلاباهنر قا ذلف ةداعلا ىفاهباع ل ومحلا ىهاهنال بالا ماعنالاب

 ظفللا ىلعر لاب و لحما ىلع عفرلاب(هريغ) دوبعم (هلا نم كلام ) هودحو (هللا اودبعا موقايلاقفهموقىلااحونانلسرأ دقلو) هتقاندي رب

 سلام« ءرغ مدبعاذا <فلاخو كب روهىذأاّللاةب وقعنوفاختالفأ(نوقتتالفأ) ةدابعلاب سمالل ليلعتلا ىرجم ىرجت فانئتساب لولا

 نأدب ي) برسشيو لك أي (مكلتمرشبالا اذهام) مهماوعل مهفارسشأ ى أ (هموق نماورفكن بدلا الما لاقف) ئت ىف ةدابعلا قاقحشسا ل
 لاس ا الم لس .رال(ةكن الملزنال )لوس .رلاس را(ةللاءاش رول اد) سأتي ومكيلعلضفلا بلطي ىأ (ميلع ل ضف

 نانيلؤالاانئاباف) رشبلاةٌوبنلاباوضرب لور جحلاةيهولالاباوضر مهنا مهنمبجتلاوانتط [بسوديحوتلا نمهبان مأ» اب وأ الوس © |



 احا اى 8-0 00 هلع انبي لا 0 و اع 0 ويس غضجبإأم رد

 اداج ناكرائاويحدإعج ثيحلوالا قاخللانبابماقلخ ىأ (رخآ انفاخ) 0 0 وعتاب ريمشلا (ءانأشن أمت ةريثك

 ىلاءتف ( هللا كرابتف) ةضيبلا

 نال فيض ناوةركن

 نمضوع هيلا فاملا
 نيردقملا(نيقلاخلا) نم
 نبردقملا نسحأ ىأ

 زيمملارك ذ كرتف اربدقت

 ليقوهيلع نيقلاخلاةلالدل
 نب دعسن هللا دعنا

 بتكي ناك 6 ىبأ
 قاطنف مالسا اهيلع ىنال

 هللاقف هئالمالبق كلذي
 هيلع هللا بص هللا لوسر

 تازن اذكه بتك |لسو

 ناك نا هللا دبع لاف

 اناذهبلا ىوايست د#

 , قطو دتراف ىلا ىحوب ىن

 متسلا ويرتسا 6
 ريغةباكملا هذه ليقو

 ناكمدادنرا نال ةديد

 ةروسلا هذهو ةندلاب

 رمجلئاقلا ليقو ةيكم
 امهنعةللا ىضر ذاعموأ

 مطعما
 م سعأ نم انرك ذام

 ءاضقنأ دنع (نوتيل)

 موب مكنا مث) ملابك
 نويحن (نوثمبت ةمايقلا
 انقلخ دقلو ) ءازجلل

 1 هك نعانك امو) مهنابلقتموةكنالما قرطاهنالتاومسلا ىهوةفي رطعج(قئارط عبس مقوف
 فيل مهقوفاهقلخا :اهناو سانلاهبدارأو أ اهظفح نع نيلفاغانك ابوك ةوفاهانقلخلاقهلك تاومسلاو 0
 000 تلو سم نودي ريدقتب( ردقب)ارطم(ءامءامساا نمانازن او .هحلصيامعو مهنعالفاغناك امواهنمتاكربلاو قازرالا
 0 ضرالا فاتبانءانلعج ليقو ضرالا ىف عيباني كل ف هلوقك (ضرالا ى ءانكساف) موتاجاح نم انهاعامرادقبو ؟ةعفاملا ىلا
 :!|. هاو ديقف هءاهذ| ىلعر دقن هلازنا ىلعانر دقاكىأ (نو رداقلهبباهذ ىلع/:اؤ) هلوقب مهركسش يداتسا مل ءامسلا نمهلك

 . هنالةفصب سلو فوذحم ا دتبمريخو الدب ( نسحأ) ماعو هنردق فءىمأ اةففف]

1 

 ْ ىوسرخآ اخ هنال خرفلا دربالوةضيبلا نمضيه ددع تخرفافةضيب بصغاذااناقاذطو تافصلاه ذهدضب ناكواريصن واعيمسواطانو

/ 
 ليقدلت وسكلاك لعق مظعلارتسسي محلا نال كلذر و (اج ماظعلاانوسكفاماظعةغضالاانقلفن ) ريغص مح ا

 خفنوهسابعنبالاقلوالا قاخالانيابمىأ ( رنتك اقلخانأشنام) اموبنيعب رق اخو قلخ لكنبب نا

 ناكواريصب ومص اناكواعيمسو كب ًاناك ام دعباقطانواداج ناك امدعب اناويحولعج ليقوهيف حورلا

 ٠ ||( اخس كا نالةيتابعاإ نءوهرطف بئارغوهعنص بئاخي هرهاظوهنطاب عدوأو هك أ

 ةلم نأىلابزشي و لك أ اين أ ىلا ماطفلا ىلا ىشملاىلام ايقااودوعقلا ىلا عاضرلا ىلا لالهتسالا نمةدالولا
 نسحأ) لازيالولزب لهن ًابعانشلاو ميظعتلا ىدتسا ىأ(هلا َِك رابتف ) اهدعبام ىلا دالبلا ف بلقتيإ ورحلا

 0 ا لا رتد وقبآلا هذه نيب عجلا ل لب ردقلا و نيروسلا أ (نيقلاخلا

 || اهتموىلاعت هنناالا عد_بمالو دجومال اوعادبالاوداجيالااهنم ناعمهل قلخا تلق هاري قااخ نم لههلوقو
 أ 01 قاض ورقلا شكتجبو تقاخام ىرفت تنالو رعاشلالاقاكرب دقتلا
 ||| نب ردقملا نسحأهللاةبآلا نعم ن وكي اذه ىلعف كلذ لعفيال كريغواهعطقتورومالار دقت تن هانعم
 ا نم كل قلخ أ ىناهلو قب اق! اخهسفن ىمسواريط قلخ ماللاوةالصلاهيلع ىسعناوهورخآباوجو
 | قاما مامت نمرك ذامدعب ىأ (كلذدعب كنامث) نيقلاخلا نسحأأهنلا كرايتف لاقريطلاةئيه ك نيطلا
 || لجوز عدل وة ءازجلا اوباسحلل ىأ (نوثعبتةمايقلام وب كتنامل) مكلاجاءاضقنادنعىأ(ن وتيل)

 |  قئارطاونال لمقو ضعب قوفاهضعب نال قئارط تاوءس عبس ىأ (قئار ط عبس هوفانقلخ دقلو)

 | ءامسلا طقستنا نم نيظفاح مطانكلب ىأ (نيلفاغقاخلا نءانك امو) طوبطاودوعصلا فةكنالملا

 م انكرتامل قو بك اوكلاورمقلاو سمشلااهبف انعلطأءامس مهقوفانينب هانعم ليقو مهكلهتق مهملع

 | هانعم ل يقواهنم تاكربلاو قازرالا مهيلءلزنتل مهقوفءاملا انقاخا م اهانعم ليقو ىهنو مأريغب ىدس

 | ءامعامسلا نمانازنأو) ةيفاخانياع نال مهرئامضو مطاوق أو مطاع أ نع ىأ نيلفاغ قاما نعانك امو

 عاوتأو برشلاو سرغلاو عرزلا ف مهشياعمل مهيفكي امر دقي لي قوهيلا مهتجاح نمهنلا هماعيىأ (ردقب
 | دنع فيصلاف سانلاهب عفتنيا متاعقنتلاو ناردغلا ف قيام ىنعي (ضرالا قمانكساف) ةعفنملا

 | ءامسلا نم ضرالا ىف ءام لكسفرإبألاو نورعلاك عيباني اهنمهانجرخأ مث ضرالا ىفهانكسأ ليقرطملا عاطقتا
 | لاقرسو هيلعهنلا ىلصهنلال وسر ن|هنعهللا ىضرةرب رى يح نم عدد (نوردا اقلهب باهذ ىلعان او)

 ه1 ص ىنلا نعسابع نبأ ع نعو لسم هج .رخأةنجلاراهنأ نء لكلينأاوتارفااو ناحيجو نادعيس
 هلال ' اليكلاو تارفلاوةلج دو نوحجو نوحيسراهنأ ةسج ةنجلا نملزنأ لجو زعلان الاق لسو

 اه دوت ا ليرربج ىحانج ىلعاهتاجرد نمةجرد لفسأن مةنجلا نويع نمةدحاونيءنم لجوزع

 ٍض درالا فهانكسافردقب ءامءامساا نمانلزن أو هلوق كلل ةف سانلل عفان ماويف لعجو ض ذرالافاهارج أو لابحلا

 م 1 اونآرقلا ضرالا نم عفرف لب ربج لجو زعفللا لسرأج وجأمو جوجأ,جو رخدنع ناك اذاف
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 ريغفناينالا نود عرمشلا هيف نذاهجو ىلعن اك اذااف مال .الاعاو كلذ ىلع مالبال هاف هت وهنأ يشأ 1

 سلا ىأ (كلذءاروىنتا نف) مولمهنافدإعف نموزوجالف روظح هناف سافنلاو ضيحلا لاح فوىفألا |

 نوزواجما نوملاظلاىأ (نوداعلا ,هكئلوأف) ةكوامملا ىراوجلا نهودئالولاو جاوزالا ىوسبلطو 1
 هنعءاطعلئسءاماعلارثك ؟لوقوهو مارح ديلابءانمتسالا نا ىلع ليلد سيكو مارخلا ىلا لالخلا نمد |

 ةمأهللا ب ذع ريبج نب ديعسلاقوءالؤه مهنأ نظأف ىلابح مهيدبأ ونورمةحاموق ناتءمسهوركملاقف

 نوظفحيو نوظفاح ىأ (نوءار مهدهعو مهتانامال م هنبذلاو) لجوزعهلوقهو مهر ادع نوئبعياوناك

 0 اهنف فاتح تانامالاواهمءافولابن وهون اهملع سانلااو دقاع ىتلادوقعلاوهيلعاونم" اما

 دابعلا ىلع ملاعت هتنااهبجو أىتلاتادابعلارباسو ةبانحلا لسغو مودلاو ةالصلاك ىلاعت هللا نيبودبعلا

 اضيأهبءافولا بحيف كلذ ريغورارسالاو عئانصلاو عئادولاكدابعلا نيب ن وكل اما ممواهعيمجءافولا بحيف

 اهدوجسواهعوكرواهماكرأما-ةاواهمتاقوأ نوعارب ونومواد ىأ (نوظفاحرم ناواص ىلعمهنيذلاو) ||
 مهفصواراركست سيلف نافل نارك ذامهتاقارتتاوالوأةالصلارك ذرركفيكت اق ناف !هطورسشرئاسو ||

 مه) ةفصلاهذهلهأىنعي (كئاوأ) لجوزعهلوق يف اهياعةطفاحلاب ارخكوةالصلا ف عوبحاللا
 كام لسوهيلع للا ىلصةلا لوس .رلاق لاقرب رهىأ نعةنحلا نمرانلا لهأ لزا:منوئرب ىنعي(نوثراولا

 هلوق كل ذوهلزنمةنحلا له ثرورانلا لخدو تام نفرانلا فلزغمو نجلا ىف لزم نالزنمةلوالا دحأ نم |

 اهولاني و ةنجلا ىلا مهمل وي نأوهةثارولا ىنعم ليقو دنس يغب ىوغبلاهرك ذ نوثراولا مهكئلوأ ىلاعت ||
 ناتماصلا نبةدابعنع *« ةنجلا ىلعأوه (سودرفلانوثرينبذلا) ثراولاىلاثاريملا مل وياك ||
 ضرالاوءامسلا نيباك ةجردوةجرد لكنيبام ةجردةئامةنلا فنالاق مسوهياعهللا بص ةتنالوسر أ[

 هول سافهنلا متلاساذاف ش رعاانوكي اهقوف نموةعبرالاةنملار ار جفت اهنموةجرداهالعأس ودرفلاو |[

 دقلو) لجوزءهلوق ف نوتو؟الواهنمنوجزرْحالىأ (نودلاخاوفمه) ىذمرتلا+جرخأسودرفلا ||
 ةوفصةلالسلا سابع نبا لاق (نيط نمةلالس نم) سنج مسا ناسنالا نال مدآد/و ىنعي ( ناسنالاانقلخ د

 هنم قلخ نيط نم تدلون ةلالسا !نال مدآ نيط ىنعي نيط نمر هظا| نم لسن ةفطنلا نال ىنملا ىهللبقو ءاملا |||

 وهىذلاىنعي (ةفطنهانلعجمن) ةيرتلكنم لس ىأةلالس نمهلوقر مدآوهناسنالا نمدارملاليقو مذآ د
 ةدالولا تقوىلاهيفةفطنلارارةتسالانيكم ىمسو م>رلاوهوزب رحىأ(نيكمرارقىف)ةفطنهانلعجناسنالا || |

 (نزان)- 49 ) +

 نمهجرف هظفح مدعب نعي (نيمول مريغ مهناف)اهكوامت جرغب عتمتست نا طزوجالةرملا نالةصاخلاجرلا ف '

 ةعطق دماجلا مدلاانلعج ىأ (ةغضم ةقلعلاانقلفن) -؛ءاج مدةعطق ةفلمالاانريص ىأ (ةقلعةفطنل اانقاخ مث) |
 0 0000 ا اا 22ر22 22222 ا رب رز 7ر7 7 ت77 2327277آ2ت7ت-22322-09392525952>7 7 2 ري لل

 كئلواف) نيذهنمةوهشءاضف بلط( كلذءاروىغتبا نف) مهئاماو مهّئاسن نعمهجورف | اوظفحيل نا ,بماعمولال ىأ ( نيمولمريغ مهناف)
 مهانامال (ميسديعورمتانامال مه نتنلاو زج ووجلا ارا تنك يل ليلدهيفوناودعلا ف نولماكتلا (نوداعلا مه ١

 نويعلا ىدؤنا نيله أ ىلاتاناملاودؤت نأ 5 أيل نال توق نمد ادهعوةنامأ هيلعدهاعملاوهيلع نموملا ئيشلا ىمس لهسو كم

 ئنثلا ىلعمئاقلا ىعارلاو نوظفاح( نوعار) قالا ةهج نمو لجوز ع هللاةهج نماودهوءوهيلعاونمت“ ام لكى مومعلا هبدارملاو ىناعلاال
 اهتاقوأ ف نوموادي (نوظفاحب) م١5 ركب ىباريغ فوكم هم الص (مهتاولص ىلعمهنذلا و) منغاا ارك حاللصاو ظفحي 'ئ

 اهنالةالدلا رك ذ ةداعاو

 ريغاهبف عوشملا نالو مهأ

 اهنال وأ اهباع ةظفاحلا

 غوشملاادافيلالوأ تدحو

 ةالصةيأ ةالصلا سذج ىف

 دافيل ارخآ تعجو تناك

 نماهءاونأ ىلعةظفاحلا
 ناسلاوتايجاولاو ضئارفلا

 0 (كثلوأ) زفاونلاو ةنوعماخلا(كثلوأ١) رفا ون
 مه) كتاضرالا دك

 ناب ءاقحالا ( نوئراولا

 نم نود اثارو اومسي

 نيثراولا مجرتم مها دع

 (نوثرب نيذلا) هلوقب
 ثيدحلا ىفرافكلا نم

 هلوالاد_>أ نم مجنمام

 هنهلا ىف لزنم نالزنم

 تام نافرانلا ىف لزنمو

 لهأ ثروةنجلا لخدو
 لخدوتام ناوهلزنم رانلا

 هلزنمةنجلا لهأ ثرو رانلا
 ناتسلا أوه (سود رفلا)

 فانصال عماجلا عساولا

 ىلعأوه برطقلاقورْغلا
 | دافع ناك

 ليوأتب سودرفلا ثنأ
 نيب نملسناهنال مالخلاةلالسلاوءادت الل نم (ةلالسنم) مدآىأ(ناسنالاانةلخدقلو) هللا( تلاث

 هلن ىأ (هانلعج مث) ناثوالا نمهلوقكن ايبلل نم ( نيط نما ةب رت لكنم لسهنالةلالسهنم مدآ اخ ىذلا بارتلا مسا! ليقور دكلا
 نمةلالس نمهإن لعج مث نيط نم ناسنالا قلخ أدب وهلوقكو »و ةفطن رعي ل مال هيلع مدآن ال هما ةمهيلا فاضملا ميق أ و فاضلا فذ

 نيط نمةلوأسمةفطن نم ىنعيةلالس نم نا الا انقلخ دقل وىًّةلالسةفطنلا ىمست برعلاو ةفطنلاةلالسلاو مداونب ناسنالا ليقو نيهمءام ٠

 اهانريصىأ (ةفطنلا انقل من)' نيصح (نيكم ) محرلا ىنعي ر ةّسم(رارق ىف)اليلقءام (ةفطن )السلا هيلعمدآوهو نيط نمقولخ نمىأ ٠

 (ةغضمةقلعلا انقلفت) ءا رج ةقلعءاضيبلا ةفطنلا انلح أ ىنعملاو مدةعطق ( ةقلع) د-او لوعفم ىلا ىدءتب قاخلاو نيلؤعفم ىلا هبدعتةلالدب
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 اهللاقف ةنجلاهّللا قاخ مالسلاهيلعلاق نمؤموهفهنا لهبلق اثطاوم نين داه_ثلاب قطن نملك عرمشلا فوةغل قدصملا نمؤملاو قي دصتلا

 ىمهنبذلا) ةيلامةدابعه سيلو ين دبلا تادابعلا لطب أءاي رلإب هنالءا سم ليخب لك ىلع مارسانأ اثالث نونمؤملا لف دق تلاقف ىملكن

 زواجالنأواهاوسامع ضار اتاني ا ع وشل ل يقوحراوجلا بنوتك اس لةتلاب نوفناخ (نوعشاخ مهتولص

 ماظعاولاقملا صالخاوهءادردلا ىبأ نعو كلذوحنو ىصحلال قب الو هعباص أ عقر فيالول دسيالو ثبعيالو تفتلبال ن او هالصمهرصب

 هندعىهوه دحو اهب ىلمملاعافنتالهل ىلصملاىلاالنيلصملا ىلاةالصلاتفيضأو 2069١ مانهالا عججو مانلانيقيلاوماقا
 سا وهل

 نمتاآرشع ىلا نونمؤملا لفأأدقأر قف هنع ىرس م * ةءاستكفامويهيلعتلالزناف لحنلا ىودكىود نا ىلصأ 3 5
 انصقنتالواندز مهللالاقو هب [لبقتساث ةنجلا لخدتايآ رششعلا» ذه ءافأ نملاقو املوأ || ٠" نمزبس نيراد)اهنع
 ظ اواندز مهللالاقو هيدد عفرو ةلبقلالبقتسامث ةنجلا لخدتايآ رمشعلاهذه ماقأ نملاقو اطرأ مالك ل كوش (نوضرعم

 0010 ليقول قاوغب ودي وتلا, نوقدسلا دعس دق سابع نبا لاق (نونمؤاا لفأدق) لجوزع 0 0

 ليقو نوفناخ ليقو نوعضاخءالذأن وتبخ سابع نبالاق(نوعشاخم ملص ىفمه نيذلا) ةاجنلاوءاقبلا 007 0 :

 | | ارو الم) ندوعلقوةيهراو فوخاك باقلالامفأ نم عوشملاليقونوعضاوتمأأ ىلا 00 ا
 ىف عشاخلاف ىلوال اوهو ح راوجلاوبلقلا لاعفأ نيب عجلا نمددال]يقورصبلا ضغو تافنلالا كرتو 4 ما ا

 عوضحلاةباهنفلاعفالا نمبلقلابقلعتيام امافح راوجلاعبج ىفع وشخلاهلل صحن أو ديال هنالص ات 2

 0 حراوجلاب قاعتبام امأو ميظعتلا كلذ ىوسئ ىلارطاخلا تفتليالو دوبعملل للذستلاو 0 2

 (ى)هلامم ىلعنمالو هني ىلع نم فر عيال نأ 3م لكرة د وجتس شومر لا|ر ,ظاناقرطمانك اس جا نع ارغب
 هساتح سال ةخاوهلاقفةالصلا فتافتلالا نع ملسودهيلعهللا ب هللا لوسرتلأست لاق ةشناع نع 0 مل

 تلال اللاق رسوهيلعهنلا لص بنلا نعر ذ ىفأ نع فاطتتخالاوه سالتخالا دبملا ةالص نمناطينشلا 0 ٍٍض 7

 دوادوب أ هنجرخأهنع ضرعأ ةباورفوهنعفرصناتفتلا اذاق تتفاي لام هنالص قوهودبعلا ىلعالبقم عر 8 0

 ىلصةللالوسر لاق لاق كلام نب سنأ نع (خ) ءامسلاىلاهرصب مفربالن أوه ع وشحلا ليقو ىفاسنلاو 3 6 نينااو)

 نعنوتيللاقىتح كلذ فهلوق دتشاف ,هتالص ف ءامسلا ىلا مهراصب ان وعفرب ماوق أ لابام ملسوهيلعشأ | . 5 مت

 .ىلامهراسب أن وعفرب سو هيلعنلاىلسةنلالوسر باص أن اك ةرب رهوبألاقومهراصبأ نفطختلو كلذ || 4 0
 عوشخلاليقو دوجسلا عضومىلا ,هراميااوقمر نوعشاخ مهتالصو مهني لزنامفةالصلا ىءامسلا || "2000
 قهتيحلب ثبعيالجر رصبأأ إو هيلع هللا ىلص ىنلا نا ىورا-لةالصلا ف هدج نم ئشب ثبعبالن اوه 1 - 7

 هيلعهثلا ىلصىنلا نعرذىلأ نعدنسريغب ىوغبلا درك ذه>راوج تعشخ | ذه باق مشوا لاقفةالصلا 5 00 0

 قٌقاسنلاو ىذمرتلاو دوادوب أ ءجرسأ ههجاوت ةجرلا ناف ىصحلاحسمالفةالصلا ىلا هد ماقاذالاق لسو || ” © تا“ 0
 ةءارقلا نمهناسل ىلع ىرج اهفرب دتلاوهنلاىوسامع ضارعالاوةمطاعجوهة الهلا ىف عوشخلا ليقو 0 " 1

 ىصاعلا نعليقو كرشلانعسابعنبالات(نوضرع وغلا نعمهنياو) ىلاعتهلوق قل لك. ذلاو أ يدرى
 مه نيذاو) بسلاو مننلب رافكلا ةضراعموهليقو لعفلاولوقلا نم لمجالامدوطو لطب لكوهليقد || ديا سا
 ىهانههتاك زلا ليقو لءفاهنالل ء-فلإبةيدأتلا نعريعكن ودؤمةبجاولا اك زلاىأ (نولعافةوك زل 6 نيك رث 0

 ةةمتلاهظفحو ةًرملاو لجرلا ةأوسل مسا جرفلا( نوظفاح مهجورفل مهنبذلاو) ىلوألوالاوإ اصل المعلا 00

 0. هن وسسالا# لبسك 1 كس ايآلاو ىراوجلاو ءامالا نعي (مهناميأتكاماموأ) نمىنعت ىلع (مهجاوزأىلعالا) مارحلا نع انا ةنامصوحن
 ا لخدوءادالاوهو فوذح فاضمردقي ونيعلاة اك زلابداربنأز وحب وةيك زتلاولتقلاو برضلا لعف ىزملاولئاقلاو

 نوظفاح مهجورغلمهنبذلاو) دب زز]برضلوةنالودب زبراضاذهلوقت كناف ليسعلا ىف ردات و لوصا عازل

 ءدإن ز نأك كلوق نم نوبلع نيم .اوقوأ مهجاد زأ ىلع نيلاوالا ىأ لاما عضوم ىف ( مهجاوز أ ىلعالا) ةأرملاو لجرلا + وسلمشي جرفلا
 غهبل :لدي ف وذحم ىلع قلعتوأ مهب رسستوأ مهجد زتلاحىفالا لاوحالا عيج ف نوظفاح مهجو رفل مهنا ىنملاواهيلعايلاو ىأ5 ةرصنلا

 | اطول :ارغلا لو هيلع نيمولمربغ مهئاف مط قلطأ ام ىلعالاةرشابم لك ىلع نومالب ىأمهجاوزأىلعالا نومالب لق هناكنيمولم

 مئاهللا ءانتاكعاسي ا ذطو ءالقعل ريغ ىرجم ىرج كولمملا نال نم لةيرلومهئاما ىأ (مهنامياتكلماموأ) مهتاجوز ىا

 ةلوق © ىذفرتلاهجون أ دع ضراوانضر أ مهللاانيلعر ثؤنالوانرث آوانم 1 ا 06



 ةالصلاوةراهطلا نم كفاك امعيجج فكل صخر لب قيض (ج وح نه نبدلا فككيلعلعجاموإلهنرضنوهنيدلمراتخا(5 ابتجاوه)
(039) 

 هتلاوامعاءانعم ليقو مثال ةمول نوفاخت الو هللا لبس ىف نو ده ات مداها ق-وهف مال ةمولهنلا فاو فاخحخال

 داهخلا ق- نب رسفل ارثك لاقو متعطتساامةئلااوقتاف ىلاعتهلوقاهخسسن ليقدب دابع قحهودبعاو هلع قح

 نوكلل تاق نمإسوءيلعةللا ىلصهلوق ليل ديايلعلا ىهةنلاةلك نوكستاوهتلةصااخ ةقداص ةينب نوكينأ
 ةدهاجليقو ىرعشالا ىسوم ىبأ تيدح نم نيحييحصلا ىفهاجرخأهنلا ليبس ىفوهفايلعلا ىهةثلا ةملك

 كوبتةوزغ نم عجرا-ل |سوهيلعةللا لص ىنلا نأ ىورربك الاداهطاوهوداهللا ق -وهىوطاو سفنلا

 رافكلاداهجرغصالابدارأ ليق دنسرب_هب ىوغبلاه رك ذزيك الاداهملا ىلا رخص الاداهملا نمانعجر لاق

 ةبتر ىافهتعاطو هتدابعوهتمدلاغتشالاوهنيدا ؟راتخاىأ (5 ابتجاوه) سفنلاداهجربك الاب و

 نمؤملان اوهوةدشو قيضىأ (جرح نم نيدلا فكي علعجامو) !ذهق وف ةداعس أو ا ذه نم ىلعأ ْ

 اهضعب وصاصةلاوملاظملادرباهضعب وةب وتلا اهضعباجر خم هنمهلهللا ل عجالا بونذذلا نم ئشب ىلسال ||
 ىلااليبسهيف دمعلا دحالام مالسالا ني دىف سيلف كلذري_غو بئاصملاو ضا مالا نم تارافكلا عاوناب ||

 رهشلالهلثم م« ضورف تاقوأ ىف قيشلا عفرهانعم ل يقو قفو نا باق علا نمو بونذلا نم صالحا

 دنع صخرلا هانعمليقواونقيتتىتح يلع كلذ عسوكيلعس تلا اذا جحلاتقوو رطفلاو ناضمر.
 ةالصااو ةرورضلا دن ءةتيملالك أوءاملامدعدنعممنلاو رفسلا فرطفلاوةالصااريصقك تارورغلا ||

 سابع نبالاقو ج رح نم نيدلا ىف موياع لعجامو سانلا ىلعءا دهش مهلعج مهربغا د> أ امهطعي ل نيتلصخ

 (ميهارباكيبأةلم) ةمالاهده نعلدااهعضو مهماع تناكىتلاراصآلا نم ليئ ارسا ىنب ىلعناك امج رحلا ||

 مكيب أةلمهلوق ىفابأ امس ف يكسفاهلك ةم اللاب مهاربا نكي لتلقناف مسو هيل عةنلا ىلص دمت ة لم ىفةاخاداهال

 نيمل لوب أ وهف نيما لا لكل باطخلا ناكن اوةبطاق برعلاوب وهف برءالباطخلا ناك ناتلق ميهاربا ||
 لاقدقو مهتاهماهجاوز أو هلوقكوهفبالا مارتحا بج اك بحي هقح ظفحو«مارت-بوجون ا ىنعملاو ||

 امهدحأنالوق (لبق نمنيماملاك امسوه) هلوق فودلاولاك ملانأ افا |سوهيلعةننا ىلصهنلالوسر
 لوقلا نآرقلا لوزن لبق نمةعدقلا بتكعلا ىف نيماسملاك امسةنلا نا ىنعي ىلاعت لنا ىلا عجرت ةيانكلانا ١

 هلوقوهر تقولا اذه لبق نمهمإأ ف نيماسلا؟ امس هاربا ن ا ىنعي ميهارباىلاةعجار ةيانكلا ناىفاثلا ||
 نارقلافوىأ (اذهفو) انيفهءاعد هللا باحّساف كلةماسمةمأانت, رذ نمو كلنيماسماناعجاوانب ر ||

 ىلعءادهشاونوكتو) كلب دقناةمايقلا موب ىنعي (مكيلعاديهشلوسرلانوكيل) نيماسملا؟ امس
 اومصتعاوةاك زلااوت اوةالصاا اومقاف) مهتغلب دقمهلسر ناممالا ىلعةمايقلام وب نودهشت ىنعي(سانلا

 رك اهلل نم مكمصعي ن أجب راواس سابع نبا لافوهنلا ني دب اكسل يقو هيلعاواكوتو هباوقث ىأ ( لإ ْ
 )ا اوموه) ةنسلاو باتكتلاب كسلا وهماصتعالا ليقوهنيد ىلع <-تشي ناك راوعدا هان<مليقو ْ

 لعأ ىلاعتنلا وجل ارصانلا ىأ (ريصنلا منودوملا منف) < ظفاحو عرصان 5 ميلوىأ

 د ةيكم ىهو نينمؤملاةروسربسفتإلم
 نافرحو فرح ةئامنامتو فال 1ةعب رو ةلكنوعب راوةئامناهتو فلو ةنآةرمشعن امو ةئام ىهو

 د( ميحرلا نجرلا هللا مسبب
 ههجو دنع عمس, جولاهيلعلزئاذا ملسو هيلع هنلا ىص هنا لوسر ناكلاة هنع هللا ىض .رباطخلا نب رمع نع ْ

 باوصال قفوملاةتلاو هرصانوهالوم .وه نم لفأ 1

 ' ةمالاه ذهةللا ىطعأ ليقهدايعل هللا صخر ىتلا صخرلا نم كلذ و حنو ضرملار ذعب زجتلا عمرطفلاوادعاق 1

 ( مها اربأكيباةلم) ةلحارلاودازلا
 نصف وأكيب أةلما اوعبناىأ

 ىنعأ ىأ ص اصتخالا ىلع

 هامسو بأ ةلم نيدلاب

 ةمالل بأ نك ل ناوإبأ
 هللالو_سر وبأ هن الاهلك

 ناكف مسو هيلع هللا ىلص
 لوسرلاةمأ نالهتمالإبأ
 هياعلاقهدالوأ محى

 لثم كلان امنا مالسلا
 (نيما لاك امسوه)دلاولا

 ىبأةءارق ليلدب هللاىأ

 ى(لبقنم) م امسمنا
 فو) ةمدقتلا بتكلا
 ىأ نآرقلا ىفىأ (اذه

 مالا باس ىلع ملف

 مسالا اذهب مكامسو

 لوسرلانوكيل) موك الا
 معلب دقهنأ( يلع ديهش

 اونوكتو) مب رةلاسر

 مهيلا هللا تالاس .رلسرلا

 ةماركلاه ذه كمخاعاو
 (ةالصلااوميقاف )ةرثالاو

 (ةاك زلااون او)اهتابجاوب
 اومصتعاو) اهطئارمشب

 اولكوتو هللاباوقثو (هللاب
 ةاك زلاو ةالصلالال هيلع

 ىأ (مكالوموه)

 ىلوتموعرصانو كلام
 (كوللامنف) مرومأ

 ملقزر

 (ريصنلا ملو) كن ايصعب
 كح ومها ؤماتلا ىأ
 دق دوتعاط ىلع < ناعأ

 : كح

 (ميحرلانجرلاةللامسب) دةنآ ةريشعنامنوةنام ىهوةيكمنينمؤملاةروسإلا

 مغ ح الفلا تابش رابخالا ىهوةراشدلاهذهلثم نوعقوت نوذمؤملا ناكوهيفنتالو عقوتملات بثت ىهاملةضيقن دق (نوسؤللالفادق)"

 ةغالا ف نا الاوان رها. اونو هوبلطااوزافىأ ب وهرملا نمةاجنلاو بواطاإب رقثلا حالفلاوهوعقوتامتابث عداها وبلوغ



 اقام ورشا نملوسرلان وكي نأ نمهوركنأ املدراذه مالسلا موياعمهريغو دو ىسعو ىسومو ميهارباك السر (سانلا نمو

 1 لاس راه راتخ نم (ريصب ) مطوقل 00 راد ندرك ذلاهيلعلزئأأ اولاق نيح تلزن ليقورسشب و كلم نيب رض ىلعةننا لسر

 امواوامعامو أ تأ لام (مهفلخامو) ىضمام (مههدبأ !نيبام لعب ( لوبقلاودرلا ىفممالال اوحاب ريصب لوقعلا |بضتاجف لسرلالاوفالعيمس

 ةرخالا مو اين دلا نماوأ وأ

 سيلولعفيامعلئسإل
 ىف هيلع ضرتعي نأدحال

 رابتخاو هرب | ديو همك

 | ىسيعو ىمومد ميهاربا لثمالسر سانلا نمهتلاراتخيو ىأ ١ (سانلانمو) مهريغوليئارزعوليفارساو

 تافصلاه ذهب .وهىذلاواهلكر ,ومالا عج يم هيلا ىأ( رومالا عجرت هللاىلاو) (54)

 ١ ظ نءركذلا هيلع لزنأ,نوكرمشملا لاق نيح تلزن نيعججأمهيلعٍاسو هللا لص لسرلاو ءايدنالا نم مهريغو دمت

 | مهلاوفالىأ (عيمسهانا) هتلاسرلهدامع نمءاشيإ نمراتح هيلارايتخالا نا ىلاعت هللاربخافاذسب

 اومدقام سابعنب لاق (مهيديأنيبامإعي) ىلاعتهلوق ف ةيفاخهيلع ىفخنالملامفالىأ (ريصب) ا
 | نألبقالسرو هتكنالم ىدبأ نيبام لهي ليقو نولماعمهارواول عام لعيليقواوفلخامىأ (مهفلخامو) 3 0 0
 | اونمآنيذلااهيأأي) ىلاعتهلوق هم ةرخآلا فىأ ( رومالا عجرتهنلا ىلاو) مهانف دعب ناكوهام لع ومهتلخ 1 1
 | هودحوىأ (مكبراودبعاو) دوج.لاو عوكرلابالا نوكنالةالصلا نال اولص ىأ 1 رازكرا : 1 ب

 أريحا لعف ليقو قالخالا مراكمو ماحرالاةلص سابع نب!لاق ( ريما اواعفاو) ةدابعلا هلاوصلخ ل يقو 0 1 0 9
 تتر وهىذلا ناسحالا ىلاو ىلا عنةنلا يمال ميظعتلا ن نءةرابعوهىذلادوبعملاةمدخشىلا مسقني اطر رول
 ءا) ربلالامعأ نم كلذريغو لوقلا نسحو ةقدصلاو فورعملاوربلا هيف لخدبو هللا قلخ ىلع ةقفشلا ا 0

 ا قاوفلتخاو رواه ذه نم ىوالاةدجسلا فءاماعلا فاتخت انه ةوالتلادوحس كح ىف لصفإلم اب دع ا يس ا

 ١ مهنأ ىسوم ىنأوءادردلا ىبأو سابع نباودوعسم نباورمع نباو ىلعور مي نع ىورف ةيناثلا دحسلا (.ك<راودبعاو) ةو 7
 ٠ 1 ةيماعنب ةبقع نعىورامهيلعلدب قصساو دج-أو ىفاشلاو كر ابملا نبا لاقهنو ناتدجس جحلا ىف ا 0

 ممدلاالهنناهجو ؟دوجسو

 نيف 2
 وةدجسب هذه تسدلو ىلوالا ىهوةدحاوةدجسجحلا فن أ ىلا موق بهذو أطول : 1 هك ذل / /

 .ونسحلالوقوه

 ْ 0 رلابدوجلان رق دنا ليلدب كلامو ةفينح ىبأو ىروثلا نايفسو ريبج نب ديعسو بيسملا نبا نينمؤلا احدت 3

دعىفءاماعلا فاتخاو ةوالنة دجسال ةالصةدجساهما : نعم 0
 ًاود_جأو ىفاشلا به ذف ةوالتلادوجسة

 1 ا

 نحوي لاقو ص ةدجس طقسأو نات دجس جحا لاق ىفاشلا نكسل ةدجس ةرسشع عيرأ هنأ ىلا علا للاست هلوقل صلاخركذ

 ًةرشع سخن تادجسلاناهدنعف هنعنإتي اورلاىدح ا فدجألاقدبو ص ةدجست ب اوهدجسهملا || ب * ىركذلةالصلا مقأ

 : كلام لاقهبو سابع نب او بعكن بى بأ نع كلذ ىورب دوج ءهيف سيل لصفملانأىلا موق بهذو ةدججم ا 7 »8
 8 دل 5 0 - 1 / : 9-6

 | اراد نعى دراتغ ظل دبة جسق ردع دس نآرقلا دوه سزوكي دع ال هل اع ف
 تاريح. ارب اس ىلع ثحلاب
 ماحرالاة اصب دب رأليقو

 : | اذاوأ رقا ىف سو هملعهنلا,وطهننا ل رد ابل
 00 كب راسل 1 همنا ءامملا داو ارق قى لسو هي 1 يا ! اوزوفت كىأ (نوحلفت

 ىأ (هداهجقحنلاىفاودهاجو) لجوزعهلوق ف بجاووهةفينحوبأ و ىف هبوعقسملاو متأوهلك ا

 ةلكوهوأربك الاداهلاوهو ىوطاو سفنلاة دهاجو أ وزغلابىمأ(اودهاجو ) كلامعأ أىلعاولكتتالو نينقيتسم
 اعىراءدجو ماع قحوهلاقي محال ةمولهنلا ف فاخمال ناو هو (هداهج قح) هلجأنموهنلاتاذىفىأ(هللاف) رءاجريمأ دنع قبح
 0 اماف صاصتخاو ةسبالم ىندابنوكن ةفاضالا نكل هيف مك داهج قحو ا هيفداهجلا ق- سايقلا ناك وهداهج قح هنموادجو
 هلوقكف رظلا ف عسني نأ زوجي وهيلاهتفاضا تخص ءلجأ نمو ههجوا لوعفم هنأ ث يح نمهتلاباصتخم

 0 0 اا او اتينا دعس نو مخلة نا جست قانا لوسرإ

 |ام هجرت أنين دصس تلضف ةروسلاهذ_هنالاقو نيت دجساهبف دج ف جحلا ةروسأر قدنا باطخلا

 شع سخ نآرقلا فلا نم ليلدوماومدانسالاةودرادو ًاهجرخأة دجسةرشع ىدحا نآر قلا فلاق

 , |0 اراك ر لحما لس نا لوسر ف رقألة صانلا لب رمت نع ىدران دهس

 ءهللا ىضرةربره ىبأثي ا سو دوادوإ امج ناتدجتس يملا ةروس قد لستلا 3 ثالثا

 لاقدن ١ !ةناهضو سابعن لف هيف ةقاطلا غارفتساوههداهج قح ىعموهتناءادعأ للا ليبسف اودهاج

 2 1 اندهشموب و »#

 ول



 مالكف انئتسا (او رفكن بذلاتااهدعو) رانلا اوهىأرانلا ليقف وهاملاقالئاق
 اضنفإ سانلا اهمأايإ) ىاعت هللا لاق ةريسملالاثمالا ىرجمة .رهشلاوةبارغلا فةب راجاكي
 ىأ (اناطاس هي لزخيولام هللا نود نم نو دبعيو) ريسي هللا ىلع بيغلا نماهنأ عم ثداوحلابتك ناليقو

 ناهريباه مهتدابعىفاوكسمي ل ىأ (لعدبمطسيلامو) اناهرب وح (اناظاس) ىرصب وكم لزني (هبلزنيلامهنلا نود نمن و دبعي و
 بوصيو مهرصني دحأ نم للا اذهلثماودكرانيذللامو (ريصن نم نيم اظالامو) ىلةعليلداهباء مهلجالو جولا ةهج نم ىو ,

 ردصمركللاوةهاركلاو سوبعلاب راكنالا( ركنلااو رفكنبذلا» .وجوىف فرعن) نأ رقلا ىنعي (تانيانتاب (مهياع ىلتت اذاو) موه اما
 ناك ف وذحادتبمربخ( رانلا) يلع ىلامببسب رحضلاوةهاركلا نم مباصأامم و ا موهيلع موطس و نيلاتلا ىلع حظيغ نم( 9 رشب ؟شنأفألق) هبانص أو سو هيلعهنلا ىلصىنلا مه(انناب ؟مهيلعنولتي نيذلاب) شطبلاو بئولاوطساا ون وشطس (ن وطسي نوداكب )|

 ىلاعتهلل نأب مهاوعدتناك انورانلا (ريصملا سب و)

 (هلاوعقساف لثم) ناب(برذ

 نوعدي (نوعد:نيذلا ىلقعر يل ئالو لع نعال لهج نعدواعف ماواعف مهناىأ (لعهبمطسيلامو) ىمسليلد نم ةرهاظنجس
 نودنم)بوقعد لهم أ يب (تانيبانتايكمهيلعىلتتاذاو) باذعلا نم مهعنك عنامىأ (ريصن نم) نيكرسشملاىأ (نيلاظالامو) |

 2 ّ 1 0 اورفكنذلا» جوف ف م ما 0 اا نأ رغلا| ٠

 2 2 لقىأ (لق) ظدغلاة دش نمهبادك او دمحمب ىأ(انناب اموباعنولتي نذلب)ن روشطس ليقوع ءوسلاب مهدي ] كدا ليلا ذ مدل نوط نوجسيك ا كرا احدا )يحول يت م

 قلخنا ىل-ءةلالدللانه أ ىأ( رانلا)نوعمتست ىذلانآرقلااذه نممكيلاهرك ًادك<-ارشب ىأ(مكلذ نمرشب كشبن أ فأ) دمتايمط
 هناك ليحتسم مهنمبايذلا أ ىذلا تلق ناف(لثمبرض سانلااهيأاي) ىلاعتهلوق و (ريصملا سب واورفك نيذلا هلنااهدعو) رانلا ىه
 اوقلخي نأ لاحم لاق || مالك لكومس نأ زاجةبي رغةبيعةتكنرثكالاف لثملا ناك ال تاقالثمدامس فيكسف لثع سيل همءاج أ | |

 هتتاهل بابذلا صيصختو | الثمبارغتسالاو ناسحتسالابةاقلتلاةقئارلا ةصقلاو ةفصلا تيمس دق فاشكتلا ىفلاقوالثم كاذكن اك ظ
 ىمسومراذقتساوهفعضو | قحهوربدت ىأ (هلاوعقساف)ةب رغتسمةنسحسم مهدنعةريسماهنوكلةريسلالاثمالا ضعبب اها ويش ا
 مانصالا نوكرمشملا لعج ىأ ناثو الا ى هبشو هيدش ىل لعج 34 اوعفنال لقت زي هالي ماتت

 اوقلحب نل) مانصالا ىنعي (هللان ود نمن وعدت نيذلانا) ىلاعتلاقف اهتفص واطاح نيب متاهن ودمع ىناكرش

 هذهنا ىنعملاو تقلد ىأ (هلاوعمتجاولو) كلذ ىلعر دقتالاهال هتلقو هفعض وهرغص ىفادحاو ىأ(!مايذ ||

 هراذقتسال ب ذالك هنالإبابذ

 واو) هرابكحتسال بآ

 بايذلا قلملا (هلاوع جا
 لالا ىلع سمنلا هو || هلادويعماهلعج لقاعلاب قلي فيكسف اهرغصو اهفعض ىلعةيابذ قا ىلعاور دقي تعمتتجاول مانصالا |
 00 ءاجفجاذاف نارفعزلاب مانصالا نواطياوناك س ابعنبالاق (هنمهوذقنتسيالأيث بابذلا مهبلسي ناوإل ظ

 اطورمثم بابذلا اوةلحب

 !ذهويلع ينوامتو قل | دياعبلاطلا ل يقوعنع جل بايذلا قاخين ا مثسلا بلطول ىأببذلا بولطلاو مثصلا بلاط ليقو ملا اعيج مهعاّتجامييلع 0 دي 566 -
 اين لزم لبي 0 ١رعم قحهوف 0 ,ومظعامى ا ) ردق قحهللا او ينقال منصلاوه بواطملاو متصلا 1

 0 ىا ( زي زعىوقلهلانا) هنمايفستيالو تايذلا معسل اور ال هوفصدالو ||

 ا ليئاكيموليربج (السرإل ةكئالملا نمراتخيىأ(ةكنالملا نم قطصيةنلا) لجوزعهلوق#و رهقبالبلاغأ

 : اوهلذأو ىلاعت هللا ههقلخام لق ىلعر دقت نأ اهنمليحْ سي ليئا مواروصاهرخ ؟ نعت امولعملابةطاحآلاواهلكت ارو دقملا ىلع ر ا دتقالإ ْ
 أيشمهنمفطتخاوللذالا لقالا قلخلا اذهىأ (هنمهوذقنتسيال) مهلسيىلوعفمىاثأيش (أيشبايذلامهلس ناو) كلذل اوعمجأ ا

 زعبابذلا هبلساذاف ل ءلااهسؤرو نار فعزلاباهنولطياوناكمهنأ امهنعهللا ىضر سابعنب | نعاور دقت هنمدوصاخت سي نأ ىلع اوعمتجاف'
 فعضلا ف بايذلا نيبو مهني ةيوسنلاك اذهو بلسا ب بابذلا( بولطملاو)هنمبلسام بلطي متصلا ىأ(بلاطلا فعضا)هذخأ نعمانصالا |

 هوفرعام (ه ردق قحهنلا اوردقام) بولغم كاذوبلاغ :وهوداجوهوناويحبايذلا ناف فعضأو فعضأ بلاطلاتدجوتققحولو
 اهببش بولغملا زجاعلا ذختي ف يكف بلاغورداقهتلاناىأ (زيزءىوقلةللانا) هلكبرشفيعضلا منصلا اذهاواعج ثيح هتفرعم قح ٠

 مهريغو ليفارساو ليثاكيمو لب ريك (السرةكنالملا نم) راتخي(قطصيةللا)هئادعأ نم مقتني زب زعمئايلوأرصنب ىوقاوأهي



 اكن امز دعب نام ز رطملارثاءاهتب ديفيل ثحب صاف لقب أو عراشملا ظفل ىلا فرصامتاو ةسباي ةدوسم تناك امدعب تادنلاب (ةرضخم ضرالا

 هنال ماهفتساللاباوج بصني لو حبصتف عف راماوعق وما كلذ عقيل تو دغو تحرف تاقولوهلارك اش ودغأو حو راف نالف ىلع منأل اوقت

 كيلع تمعنأ ىنأرتملأ كبحاصللوقنكرارضخالا ىن ىلا بصالاب باقنيفرارضخالا تابثاهانعم نالا ذ هو ض رغلا لطبل بصنول

 (ريبخ ) ئوش لكى ا هإضفو أ هامع لصا او(فيطلهللان )هر كش تن ًاهتعفر ناوهيفهطي رفن نمتوكشوهركش تيفن هتبصن ناركشنف

 اكلمو اكلم (ضرالا امو تاومسلا ىفامهل) ريثكو ليلق لكب طيح ا اريبخماريب دالا قيقدب صتخلا فيطللاوأ مهعفانمو قاما لام
 ىنموتاومسلا ىف نمءانئلبق هتمعنب دومحلا (ديجلا) ضرالا امو تاومسلا ىفامءانف دعب هنردق لاكب ىنغتس. ا( ىنغلاوط هللا ناو

 ةب راج بك ارملا نمو ىأ(هسعاب رجبلا ف ىرجت كلفلاو) ربلا ف بوكرللة ال ذممئاهبلا نم(ضرالا فام كلر خس نلا نأرنملأ) ضرالا
 اهظفحيىأ (ضرالا ىلع مقتنأءامللا كسمي و) اهي رجلا ىف كافلا < لرخسو ىأاط لاح ىرجتوام ىلءافطع كافلا بصنورحبلا ف
 ددع ضرالا ىلع عقتالئاءامسلا كاسماب (ميحر) ضرالا ف امريخستب (فؤراسانلابهنلانا)هتثيشب وأد ماب( هنذإبالا) عقن نأ نم

 باس ةيئاعلاتابالاف مظعالاهللا مسا ناهنناهج .ر ةفينح ىفأ نعوهنامسابهورك ذب وهنال ؟ىلع( ٠) وركشل هئامسابةدورقم هءالآ

 ىذلاوه د ةتبلا اهراقل

 مكاهمأماحرأ ف( ايحأ

 لاسيال(كييعم) كل |

 ناويحلاودابعللافزر ضرالا نمت ابنلا جارختسابىأ (فيطادهتلانا) تابنلابىأ(ةرصضخم ضرالا
 هللا ناو) اكلمواديبع ىأ(ضرالا فاموتاوملا ىفامدل) مهنعرطملارخاناذا دابعلا بولق ىفامب ىأ(ريبخ)
 ىتلاباودلاىأ(ضرالا فام كار خس هلا ن أر تمأ)هلاعف أى ديجلاهدابع نع ىنغا | ىنعي (ديجلا ىنغلاوط

 الولو حاب رلاوءاملااطر خس ىنعي (مسماب رحبلا ف ىرجن) نفسلام<لرخسو ىأ( كلفلاو) ربلا ف بكرت ناسنالا نا) منازج

 (محرفؤ رآ سانلابهنناناهنذابالا ضرالا ىلع) ظقستاليكل ىأ( عقت ن اءامسلا كسي د)ت .رحام كلذ ضافأ ا ملدوجم ) روفكل

 فؤراذا وهف ناسحالاو ماعنالا ىف ةباغلا غلب دقو نيدلاواين دلا عفان ةعماجلا معتلاهذهب منأ هنا عض معنلا كورش درع هيلع

 مث) ملاجاءاضقنادنعىأ (متيم) ًايشاونوكن ملوك أشنأىأ(5 ايحأىذلاوهو) مب ميحر || مقنلا ونص نمهنع عفدو

 ىلاعتهلوق ف لجوزعهللا عنادوجج ىأ ( روفكل ناسالانا) باقعلاو باوثلل ثعبلا موب ىأ (مكييحي || ءاشنالا ةمعن فرعيالوأ
 عضوم ليقواديعلاقهناهنعواهبنولماعمه(هوكسانمه) ةعي رشسابعنب لاق (اكسنمانلعجةمأ لكل) || ءانفالاالودوجولل ىدبملا

 ءاقرو نبل يدب ىف تلزن حئابذلا ىمأ ىف ىأ(ىمالا ف كعزانيالف)ةدابععضومليقو هيفنوحيذبنإبرق || الودوءوما ىلارهقلا
 مكي دباب نولتقتامم نولك أت كلام لسو هيلعهتلا لص ىنلا ب احصالاولاق سينخ نب دب زب و نايفسنب رمشب و || دوصقملا ىلا لص وملاءايحالا
 ىلاوهبنامالا ىلا ىأ( كب رىل/عداو) ىلاعتهلوقوق تن مهعزانتالءانعم ليقو هللاهلنتقامم نولك ائالو و كيلا ((ةمآلكل)
 هريغو حبذلا ىمأ ىف كومصاخىأ(كواداج ناو) موق حضاو نيد ىلع ىأ( ميقتسم ىده ىلعل كنا) هنيد || ددوهو هنايب ىم (اكسنم

 ٠١ (تزداتمبف منك ايما مور عني معتمل) بيذكتنلا نمىأ (نواصتا_:رعأ اقف || سل قانا لوقت نملوفل
 نا.باقعوران نيب و لبق نم باوثوةنج نيبددرتي ةمايقلا مويكح ليقو لطابلا نم ق+!ذئنيح نوماعتف 00 د
 ءامسلا فام عي هللا نا) ةمالا هيف لخدب و سو هيلعهثلا ىلص ىنل باطخلا( رمت أ) لج وزعهلوق ىأودر ع

 نيهىا ( ريسي هللا ىلع) هعيمجب هماعىأ( كلذ نا) ظوفحلا والا ف ىأ (باتك ىفكلذنا ضرالاو ل

 1 لثقو نواك انكلامنيماسلإ نوكرشملا لاق نيح تلزن نيدلاوأإيذلا ما( سمالا ف) كوعزانب ن أن همهنكسمالو مطوق ىلا

 رك ذيرلو وق قب رط(ميقتسم ىده ىلع كنا) كب رةدابعىلا(كب رىملا)سانلا (عداو) ةتيملا ىنعيهتلاهتقامنولك انالو متلتقام
 دعابأ عم تعقو هذ هواهناوخأ ىلع تفطعف كئاسنلا ىمأىفةد راولا ىآلا نماهبسانيام عمتعقو كلت نال مدقنام فالح ةمأ لكل فواولا
 لقف) لادجو عزاننمهنب و كنبب نوكي النأ كداهتجادعب ءاهفسلا لعفياك اتنعتوءايم ( كولداجناو) افطعم دجت زف اهانعم نع
 هبكب زاجوهفءازملا نماهياعزوقحتتامو كلا معاي زعأهللا نا ىنعملاولوقلا اذهممهعفداو .طداجتالف ىأ (نولمعت ام لعأهننا

 : 3 00 1 ل ملا باج يلا ادب ل 0
 ار مهنم قلي ناك ام |سوهيلعهننا ىلص هللا لوسرلةالسمو باقعلاو باوثلاب نب لضفي ىأ نر فاكلاو نينمؤمللهللا
 دوجوملا ( كلذ نا) ضرالاو تاومسلا ف ث دحام لك معيهنأ ةتلءاملعلا دنعمواعمو نولمعتامهيلع تح فيكىأ (ضرالاو ءاملا
 ة..اريغ مهتدابعلرافكلاةلاهج ىلاراش !متريسي هيلع كلذ عيمجم هماع ى ا (ريسيهننل ىلع كلذ نا) ظوفحلا حوللا ف(باتك ىف) امهيف

 هرقاط



 .؛: موب ىأةل+ا نع ضوعنيونتلاوةمايقلا موب ىأ (ذئموبكالملا)

 فب (الخ دم مهنلخ ديل) لالمالب قزرال ل فكتللا

 )816( لثميبقاعنمو) فن أتسممدعبامو كلذ مالا ىأ (كلذإ) نيتيآلا نيناه

 هيف كراشمالو عزان مربغ ن.هدحو (هلل) ةمايقلا مون ىنعي( دموي كللا) هيفةكشالملالاتقله ىم ا مظعىف |

 ميعنلا تانج فتاحلاصلا اولمعواونمآنيذلاف) ىلاعت لامتف كلا كلذ نيب مث( مونيب ) لدفي ىأ م2
 اوقراف ىأ(هللا لبس اورج اه نيذلاو) ىلاعت لوقف (نيههمبا ذع م كلو اف انآ اباو دكواورفك نيذلاو

 ادبأ عطقنيال ىأ (انس-اقزرهللا مهقزرلاوتاموأاواتق م) هاضربلطوةنلا ةعاط ىف مهرباشعو مهئاطوأ |

 ىقزارلا تلقناف (نيقزارلاريخوطتللا ناو )نيالا ذانو سءفنالا ىهتشناماهيف نال ةئلاقزروهو |

 هتلاري_غىمسي دق تلق نيقزارلاريخوط هللا ناو لاق فيك ذهريغ قلخلا قزارالل+وزعةهللاوه ةقيقحلا أ

 ليقوىلاعتهللاوهةقيةلا فق زارلاناومهقاز زرأ ,هاطعأ ىأدنملا ناطلسلا ق :زرهوقك زاجلا ىلعاق زار | أ

 نومرك ةنجلا ىعي (هنوضزب الا هريغهيلعردقب,الام قزرلا نم ىطعي ىلاعت هللانال أ

 سصمالا ىأ (كلذ) لجوزعقلوق ُه منع .وفعلاب( ملح ) مهتاينب( ميلعل للا نا اد) دو ,ركمهيف مطاشرال و هب ا

 نيكرشملا لئاق شيري قودهض لثعاظلا ىزاج ى( تي تقوصامرخ ا رو رح ل ْ

 ىتح نيماسملا ىلع ىغبلا نمنو 51 را ًاامىبعي هلزام نمهجارخاب ٍظ ىأ(هيلعىنبم) هولتاقأك |

 مر ىفاتيقب نيتليال نيمل.ملا نماموقاونأ نيك رسثملا نم موقف تلزن مهئاطوأ ةقرافمىلا مموج

 مهول _ناقو نوكرشملاىفاف م ارطارهش ارنا يوقد ىرلاسو لات نوال الا

 ىأ( رغما سا نات رضا كاك اوق كل ذفم_يلعةنلامهرصنف نوماسملا تيثو مسييلع مهيغب كلذف أ ا
 نفءاشيام ىلعرداقتا(هللا ناب)رصنلا كلذ ىأ(كلذ) مهم ونذل ىنعي (روفغ) نائمؤملا ىواسم نعأ |

 ةماظ ل عج هنا امهدحأ نالوق جالرالا اذه ىنعمىف (ليللا فراهنلا وب وراهنلا فليللاٍوب) هناهتردق | 0

 لوفلا سمشلا عواطب للا ةماظ ناكمراهنلاءايضلعجيو سمشلاةوبيغب كلذو راهن ءايضناكمريلا
 هللاناو) ىلاعت هللا الا هماع ردقب.ال كلذو تاعاسلا نمرخالا نمصقني وامه دح أ فدي زيباموه ىناثلا |

 (نوعدبامناو) قحهندابعو قحهنيدوهإ_عفوهلوق ف قحاوذ ىأ (قحاوهةللانإب كلذريصب ميما

 ىلاعلا ىأ(ىعلاوه هللا ناو عفن الورضاه دنع سيل ىتلا مانصالا ىنعي (لطابل ااودهنود نم) ناكرش *1 ىنعي |

 حصتق ءامءامسلا نملزن أهنلا نأرتملأ) لجوزعةلوق قو هناطلسو هتردق ىف ميظعلا ىأ(ريبكعلا) ئثلكى ع أ

١ 

1 [| 

 عمس نع عمسهإخشرالو نولو قب ل عيمسهناو فاصتالاو ىنبلاورمشلاو ريا نمهدابع ىدبأ ىلع 1

 حبصتف )ارطم(ءا

 ىخقي ىأ ( مهني مهرس عزادابعل : يم لوزرت موبوأنونم

 اموقصخ م(نيهمب اذ عمط كتئلوافانتإ اوب ذكراورفك ندلاو يعنلا تانج ىف تاحلاملاولبجواونمآنذاف) اوقب يف دمكع نيب

 (اوناموأ) ىاشاولتقداهجلا ف (اولتقمث) نبدهاجم مهئاطوأ نماوجرخ (هللا لبس ىف اورجاهنيذلاو) لاقف ةليضفب لوالا قي رفلا نم

 لاثمالب قلخلل عرتلاهنال (نيقزارلاريخوملهللاناو) ادبأعطقنيالىذلا نسحلا قزرلاليق (انس-اقزركللا مهقزربل) مهفنأ فتح

 (ميلعلشانا در نيعالا دلو نادت ىهتشةاماهيف نال (هنوضرب) ةنملادارملاو ىف دم ميملاحتفب

 ىلصىنلا باصحأ نمفمتاوطناىورادن اعممهلناق نملاهماب( ملح) !دهاعمرظتس ,وهوت ام نملاماوادها#< هين ىذق نملاوحاب

 هبال راف كيناهين ابار تةوريخلا نمةللام هاطع ًالمانماعدقاوا_تةنءذلاءال اوه هللا ىناياولاق مسرعا

 مك
 ببسم كلذو بسس هنأ

 هنوني هيلع ب م) هنع
 املثع ىزاج نم ىأ (هللا

 دعب لظمأ لظلا نمدب لعف
 هرصن,ناهللا لع قذ- كلذ

 راثاوحمب ( وفعلةللانا)

 رتسي (روفغ) بونذلا
 بيرشدو بويعلا عاونأ

 ناةبآلا قايسب نيافصولا

 دنع عرم ثوعبم ب فقاعملا

 ةبوقعلاكرتووفعلا ىلعمثلا

 حلصأو افع نه هلوقب

 وفعتنأو هللا ىلعهرحاف

 رثؤاإ ثيخ ىوقتلل برقأ
 كرات وهف رصتتاو كلذ

 نم اض وهو لضفالل
 ةيناثلاةركلاىفهرصنل

 نم مقتتاووفعلا كرئاذا

 كلذ عم ضرعو ىئابلا

 ىفنلا نم هبىلوأ ناك ام
 وأنيتفصلا نيتاهرك ذب

 للا وب هللا ناب كلذ) ه ,ردقلادنعوفعلا ليقكمدض ىلعر داقلا الا وفعلا, فصو»الذاةب وقعلا ىلعر داقهنأ ىلع ةرفغملاووفعلارك ذبلد /

 فلبللاوبهناهنر دق تايآ يا نموءاشيام ىلعر داق نا ببسب مولظمل ارصنلا كلذىأ ( ريصب عيمسةللانا وليالا فراهنلا و وراهلاف ١

 ىرجامهيلع قخالفامهفرصموراهنلاو ل يللا قلاخهنا ببسب وأ اذه ىف كلذ نمو كلذ ىفاذه نم دب زب ىأ لي ءلافراهلا وب وراهتلا
 تاوصالاراهنلا ف تفلتخاناو

 ريغ قارع (نوعدبامنأو قحلاوههننانابكلذ) تاساظلاتلاون ناوى ايلا ف عشب ئهنعرتتسيالو نولعفيامب ربصب تاغللا نونف
 ا ١

 ءامسلا نم لزن اهلا نأ أرتلأ) اناظلسربك ًاواناشهنم ىلعأ ئيثالهناوةوعدلا لطابهنوداطا ىعدياملك نا اوهتيطاتباثلا قحلاهللاَناسبس



 0 اللا

 قوحلنم اهظفحي اهنبئي ىأ (هنابآةلامحيمن) ناطيشلا نم هناربخي وهلاعبي وهب بهذي (آ01 6) ىأ(ناطيشلا قيامها خسف )
 هللاو) ناطيشلا نمةداب زلا

 هيدن ىلإ ىوأامي (مياع

 (ميجر وذبح
 هلي زب وهفشكي ىتحهعدبإل
 هنلا نقفيل كلذ نارك ذ مث
 لعجيل) هلوقباموقدب ىلاعت
 هنحم (ةنتف ناطيشلا قلبام

 مهب ولف ىف نيذلل) ءالتباو

 قافنو كش (ضرم
 مه (مهبواق ةيساقلاو)
 نوبذكلا نوكرشللا
 ةماظواكشهبهباودادزيف

 ىأ (نيلاظلا ناو)

 هلصأو نيكرمثم او نيقفانملا

 عضومرهاظلا عضوف مهناو

 قرر ماسالا
00 

 نذلا معيلو) قحلان ع

 هنيدب وهللاب (لعلااونوأ
 نآرقلا ىأ(هن ١)تايآلإب و

 اونمؤيف كبر نم'قحلا)
 (تبختف) نآرفلاب (هب
 ناو مهيولقهل) نئمطتف
 كااونمانيذلا ىدام هلا

 نولوتيف(مبقتسمطارص
 تاليوأتلاب نيدلا فهباشتيام

 اهبهسفن ثدح لب لوقيرخآو ةنسهتباص أ دقواهأرقلوقي رختآو هموق ىدان وهو اهأرق لوقي رتخآو
 هللا ىلص ىنلا ناو لسوهيلعهنلا لص ىننا| ناسا ىبعاهاق ناطيشلا ن الو. رخ آو هناسل ىلع كلذ ىرخ

 حبحصلا فءاج ىذلاواهظافلأ ف التخا نم كل ذريغىلا ك:رقأل ذكعام لاق ليربج ىلعاهضر عامل مسوهيلع

 ناريغهعمناكنمدجسواهبف دجسف مجنا وأرق سو هيلعهتلا ىلصىنلا نادوعسمن هللا دبع ثيدح سم
 هجرخأ ار فاكل 2 دعب هتب أر دقلف هللا دبع لاقهتببج ىلا هعفرف بارتو أ ىص> نمافكذ خأ شي رق نم اضيش

 هللا ىلص ىنلان !هيفركذي ل حيحصلا فءاج ىذلا!ذهف ىراخبلاه اور سنالاو نحلاو نوكرسشملاو نوماسملا
 ىلكلاهنعهاور دةف ةصقلاهذهىف سابع نبا نعزورسفملا ةركذ ىذلا اواهأرقالوظافلالا كلتركذ ملسوهيلع

 ليادلا,ت ماقدق ة خلا نأوه ىنمعملا ثيح نموهو ىناثلا باوجلاةهقلاهذه نيهوتاذهفا دج فيعضوهو

 هيلعلزني ن اه ينةوهوقإيذرلاهذه لثم نعهتهازنو لسو هيلعهتلا ىلص ىنلا ةمصعىلعةمالاعاجاو ميحصلا
 لب ربجههبث ىتح هنم سلام هيف لعج.ىتح نآرقلاهيلعهبشي وناطيشلاهيلعرو ف. ناوأ هتلاريغهلا حدم
 انذخالليواقوالا ضعبانيلعلوقتولو لجوزعهنلالاق لسو هيلع هللا ىلص هقح ىف عنتمم هلك !ذهف كلذ نع
 ىنلانأرافكلادوجس ببسوةصقلاه ذه عوقو ميلست ىف ثل ثلا باوجلا ةنآلا نيتولاهنم انعطقتل مث يعاب هنم
 نا لمتحيف هنءارق ىفهنعحصاكاليصفت ىآلا لصفي واليترتنآرقلا لتربأرقاذا ناك ملسو هيلعةتلا ىلص

 لسو هيلعفتلا لص ىنلا توصلايك اح تاملكلا كلت نمهقلتخا اماهيف س دف تاتتكسلا ثالتل دصرت ناطيشلا

 نوما |امافددوجلهعماو دجسف لسو هيلعهللا ىلصىنلا لوق نماهونظفرافكلا نم هنماند نمهعمسف
 نوظفحاوناك م هناواهبيعو نائوالامذ مس .وهيلع هللا ىلص ىنلا لاح نم مهققحتل مه دنع كلذ حدةبلف

 ثيدح ىنعع نوكيىنعلا نا مدقت دقوةبالاريسفت قيقحتىف عبارلا ب اوجلا لجوزعهللااطزن أ كةروسلا

 دعبي الورومالاض عب هبلقب ىنتوهلابب رطخ ىأىنءاذاالاهلوق ىنعم نوكيلوالا ىلعفةوالتلا ىنعب و سفنلا
 ةوالتلابىنعلا ريسفتوهو ىناثلا ىلعو ةرهاظلا لاعفالا فوهسلا لصفر طاخلا لغتشا ىنغلا ىوقاذاهنا
 تاي وأ ةبآ طاقسا وهسلا نم لسوهيلعدتلا ىلص ىنلل عقياموهو التىأ ىنءاذاالاهلوق ىنعمنوكيف
 دقلث يد! فحص كنيحلاو تقوللهب ركذي و هيلع هبني لب وهسلا| ذه ىلعر قيال هنكساو كلذوحنو | ةلئوأ
 ءايدنالاناةبآلا هذه نم ضرغلانا!ذهلصاحواذك ةروس نماهتيسنأ تنك ة ب[ !ذك اذك ىنرك ذأ

 رئاسلاك كلذ فمطاحلب م-هيلعوهسلازاوج نم مهمصعإ رف لعل فأطخلا نعهتنامهمصعناو لسرلاو

 .(متايكشاكعمن) هبهذب وملطبي ىأ (ناطيشلا قيامها خسنيف) لجوزع وقت لعأ ىلاعتةناورشبلا
 نحت ىلاعتةاو ةيلب وةنحى أ (ةنتف ناطيشلا قيام لعجيل) لجوزعهلوق ف ( ميك ميلعةنهاو اهتبنب ىأ

١ 

 أ ٍء ِء ا امل نوبلطي و ةحيحصلا
 | ويف ند م دافةيفاجلا,1(ميبواقةيساقلاو) قافنو كش ىآ(ضرم مهبواق فنيذلل)ءاشياعمدابع | يني محخا نم لكس
 ىأ( للعلا اون وأ نيذلا ملعيلو) ديدش فالخ ىف ىأ (ديعب قاقش ىف نيملاظلا ن او) نوكرسشملا مهو قملا ةمكسحلا لوصالاهيضتقت

 وهن آرقلا تاي آن مننا !١> ىذلا ىأ(كبر نم قملاهنا)ءاشيام تلا خسني قي دصتلا ونارقلاذ ديحوتلا || 6 16

 هللا ناو) هيلا نكست ىأ (مهب واقدل تبخف) لجوزعهنلا نمهنااو د ةتعب ىأ (هباونمؤيو) كب رنم قحلا لازيالو) ةهبشمهيرتعتالو

 نيدنلال زيالو) لجوز هوقو مالسالاوهو مب وق قي رط ىلإ ىأ(ميقتسمطارص ىلا اونمآ نيرذلا ىداط (ةبرم فادرفك_نبذلا
 ةعاساامهيتانىتح) يقتسم طارصوهىذلا نيدلا نمليقو نآرقلا نم كشف ىأ (هنمةيرمفاورفك أ أن رقلا نم (هنمإ) كش
 ةمايقلا موي وهوهلةإيلال موب ادعى ا( ميقعموبباذعمويناي وأ )توما ةعاسلاب دار ليقوةاخ ىا (ةتغب نكماإلا طارملا اقم

 هلل ثمالهنال ل يقوريخب ىئانال ميقعلا عراكريخرافكللل مويلا كلذ ىف نكي ملهنالا بقع ىمسر دب موبوه ليقو (ةتفب ةعابلا 2--

 3 جرلك ةحاروأ جرف هيف نب رفاكلل نوك,نأ نعم قعوهفر دب مون ىنعب( ميقع موب با ذعمهينأب.وأ)ةأخ
 نامدقم ةعاسلابدارملا ناوةمايقلا موب نا كاحضا! نعو هيف ةكسئالملا لاتقله سم مظع ىف هل لئمالوأ هيف ةجرال دب دشو أر يخي ىنأنال ميقعلا



 ناك مالسلا هيلغهلا اولاقهنوالت* (هتينمأ ف ناطيشلا قلأ)لسر ىلعر وب زلادوادىنمت « ةليللوأ للاب اتك ىنت « لافأرق( ىنماذا
 ضنا ىرج ىرخالاةئلاثلاةانموهلوق غلب امافمجنلاوأر قي هموق ىدان ف

 لسوهيلعهتلا ىلصةللالوسر ىأرامل نب رمسفملا نمهريغو سابع نبا لاق (هتينمأ ىف ناطيشلا تل ىننا ذ'
 هللا نمهينأي نأ هسفن ىف ىنةىلاعت هللا نمدب مهءاجامع هتدعابم نم ىأرام هيلع قشوهنعهموق ىلوت

 ملام روتنل ورع هنااا اف شي رقل سا ىفاموب ناكف مهنا عا ىلعهصر خل هموق نإب وهني براقرام
 ناطيشلا قا! ىرخالا ةثلاثلاةانمو ى رعلاو تالا متيأ أرفأ غلب ىتح إ_سوهيلعةثلا ىلصةتلا لوس .راهأرقف

 كلذ شي رق تعمساماف ىجرتل نهتعافش ناو ىلعلا قينارغلا كلل انمتي وهسفن ةب ث دح ناكام هناسل ىلع

 نوما لا دج سواهرتآى دجسر اهلكةروسلا أر قفهنءارق ىف سو هيلعةللا ىلصةنلالوسر ىضموهباور
 نبديلولاريغدجسالار فاك الو نمؤمدجسملا ف قبب لف ناكرسثملا نمدجسلل ىف نم عيج دجسسوهدوجسل
 اهيلعادحسو امويةهمج ىلا اهاعفروءاحطبلا نمةنفحا ذأ امهناف صاعلا نب دعس ةحميح أى وةريغملا
 مهتظارك ذ نماوءمسام مهرسدقو شي رق تقرفتودوجسلااعيطتسب ملفنب ريبك نيخييشاناك امهنال

 هذهانتط [نكعاوقزري و تيع وىحبللاناانفرعدقاولاةورك ذلا نسحاانتظ ادرك ذدق نواوقيو

 لاقف لي ربجءانأ لسوهيلعفتلا لصةنلالوسر ىبسمأاماف هعم نحبنفاميصن دما لعج نافددنعانل عفشت
 انؤح | سوءهيلع هللا لصةللالوسر نزف ىلاعت هللا نعدب كنت ملام سانلا ىلع تول: دق تعنصاذام دمتي
 ناك نم كلذب عمسو احر هبناكوهي زعب ةبآل اه ذه ىلاعت هللا لزئافاريبك اف و ىلاعت هللا نمفاخو ا ديدش
 ةكملهأو شي رق تماس دق ليقو شي رقدوجس مهغاب وسو هيلع هللا لص بنل! بادحأ نم شيلا ضرإب
 نمهباوثذحاوناك ىذلان ا مهغلب ةكم نماون داذا ىتحانيلا بح ا مهلاق اد مهرئاشعىلا مهرثك أعجرف

 دج مدن شي رق تلاقةبآلا هذه تازن امافايف خت موا راوجنالا مهنمدح أل خدي لفالطإب ناك ةكملهأ مالسا
 ىلصةهللالوسر ناسا ىلع ناطيشلا قل ناذالا نافر ا ناكو كالذريغف هللا دن ءانّتط [ةلزنم نمرك ذام ىلع
 نماناسرًالموهلرةو لسأ نم ىلعةدشو هيلءاوناكامىلاارسثاود واد زافش ثم لكمف فاعقو دق ملسوهيلعقتلا
 اماطاهتوبن نوكب: ىذلاوهىنلا ىنالوانايع جولاب لب ربج هيأ, ىذلاوهلوسرلالوسر نم كالبق

 هن صب لا هئبسفن هب ثدحو هاهتشاو ايش بح أى أ ىمتاذاالاالوسر ىنلكسباوىنلوسو لال
 اليبس+_يلادجووهثي دح ىف ناظيشلا تأ ثدحاذا سابع نب !لاقود دا ىم ىف ىأهتبنمأ ىف ناطيشلا قلأ

 امهنلاخسنيفهموق ىضربام هيلعناطي ثلا ىتلأالا ىن كلذ نمتي لوهموق نمؤب نأ ىنءالا ىن نمام ىنعملاو
 لاقهتوالت ىف ىأ هتينمأ ف ناطيشلا قلأهللاباتك التوأر ق ىن#ىنعم نب رسفملارثك 1 لاقو ناطيشلا قلب
 لّدق نيح نامعىف ناسح

 رداقملاماج قالاهرخ او « ةليللوأهللا باك ىنمت
 رابخالا نمهيف موصعمدنا غالبلاهقي رط ناك ايؤةمالا تعج وهق دم ىلع ل ئالدلا تماقدق تلق ناف
 ىلاعتلاقو ىوطا رع قط امو ىلا عت هللا لاقاطاغالواوهسالو !دمعالو ادصقالهب وهام فالك هنم ئث نع

 هيلعهللا لص ىنلا ىلع طلغلا زوجي فيكسف ديج ميكح نمليزغت هفلخ نمالو هيدي نيب نم لطابلا هينأيال
 ةصقلاهذهلصأ نيهوتاهدحأة ب وجأ لاكشالاا ذه نعءاماعلاركذ تلق هنم موصعموهوةوالتلا ىف لسو
 نورسفملااهاورامناو لصتم ميلسوأ حي دنسب ةقئاهدنسأالو ةحصلا لهأ نمد>ً اهوري مهنا كلذو

 ةصقلا هذه فعض ىلع ل دي ىذلاو ميقس .و عينج لكف حصلا نم نوقفلملابي رغ لكبنوعلوملا نوخرؤم لاو

 ةالصلاف ناك ملسوهيلعللا بص ىننلانا لوقي لئاقفاهظافلأ ف التخاواهدنس عاطقت اواهتاوربارطضا

 ( ثلاث 3 (نزاخ) - 1+ (

. 
1 

 ناو ىلعلا قينارعلا كال:هناسل ىلع

 نطفيملو ىجرتل نهتعافش
 ةمصعلا «تةكردأ ىتحهل

 هه ليقوه«يلعهبذتف

 مالسلا هيلع ليربج
 نمناك كلذ نامه يخاف

 ريغلوقلااذهو ناطيشلا
 نآاماواخ الهنال ى سم

 اهبمالسلاهيلعىبنلا ماكتب
 رفك هنالزوجالهناواد.ع

 مانصالل انعاط ثعب هنال

 ىئ :رجأ را“ انط اه دامأل

 ناسل ىلع كلذ ناطيشلا

 ثيحاربج مالا هيلع ىنلا
 هنم عانتمالا ىلع ردقنال

 ناطيشلان ال عنتمموفو
 قحىف كلذ ىلءعردهال

 ىدايعناىلاءتهلوقلهريغ
 ىنف ناظاس مهيلع كل سيل

 ىلع كلذ ىرجوأ ىلوأهقح

 وهو ةإافغو اوهسدهناسل

 زوجال هنال اضيأ دودرم

 ىهيلع ةلفغلا هذهلثم

 كلذزاحولو ولا غيلبت لاح

 هلوق ىلع دامءالا لظبل

 لزنملاةفص ىف لاق ىلاعت هنالو

 نملطابلا هينأيالهيلع
 لاقو هفلخ نمالوهبدب نيب

 هلاثاو رك ذلاانلزن نحانا

 هذه تلطباماف نوظؤاخل

 دحاوهجوالا قبب لهوجولا

 تكسم السلا هيلع هناوهو

 هئلاثلا ةائمو هلوق دنع

 ناطيشلا ماكتف ىرخالا

 وه مالسلا هيلع هنا مهضعب دنع عقوف لسوهيلعهنلا ىلص ىلا ةءارقبالصتم تاماكسلاه ذهب
 ىدانهناىو ردقف همالكع مس و مالسلاهيلعىنلا نع .ز ىف ماكي ناطيشلا ناكو مالا |اهيلعىنلا ىفةءارقءاقلا|ذهن روكيفاه ماكنت ىذلا

 ملراج ىناو ساناا نمم وبلال بااغالر ديم وب لاق ولتقدقادجحناالأدحأم وب



 : 0 وهوحنوديحوتلا نم لقعي نأ بحام نولقعي ىأ( ابن روعمس ناذآو اهي نولقعي بولق طن وكت)

 0 راصب أتيمعا ىأراصبالا» يسقي موبم ريمضوأ ةصقلاريمضاهناف فريمضلا ) رودصلا فىناابولقلا ىمعأ 2ر0 را

 1 | 0و1 /قامرصبأ اذاف هبلق ىنانيعوهسار ىف نانيعنيعأعب رأناسنال كلو رابتعالا نعمه ولقلب راصنالا نع

 هعلا !دهريغهب ىنعي بلقلا نلاقي 0 سارع دسك ذوهعفنل بلقلا فام معو سأ ارلافامرصبأ ناو هرضي

 زوزوجب مناك هب كنواجمت مو لاقهناك (هدعوهللافلخ نلو) ءازهتسالجآلا (باذعلابكنولجتتسي و) عيملكسل بلقثا لاقي
 فلا كب ردنعامو:ناو) نيحدعب ولو مهئبيصيله دعواموهدعوهنلا فاحت نلوف لحل هيلعزوجب نمداعيم ىلعكلذزوحامناوتوقلا

 فيكى أ مماءربغ فوكو نودع (نودعتاهةنس
 لوط ىدب ذهاب نمدحاوموب نم باذعبنولجتتسي

 م نال كينس نمفنس ف

 مهترظن أ دق نيملاظلئماوناك ةيرقلهأن ءكوىأ (ةلاظىهواطتيلمأ 2 (69) ةبرق نم نيأكو) لاوط دئادشلا

 نوعمسناذآوأ) اهبن وماعي ىأ(اهب نولقعي بولق مطَن وكتف) ةيلاخلا ممالا نم نيب ذكملا عراصم 9 0

 بواقلا ىمعت نكلوراصبالا ىمعتالاهناف) اهب نوريتعيفةيضاملا نورقلارابخأ نم مطرك ذبام ىنعي (اهب 0
 اماو ئث ىتوف افلا

 ع
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 ةعتموةغلب رهاظاارصبلا نالرحبلا ىمعالن بدلا ىمأ قراضااوهبلقلا معنا ىنعما ( روددلا فىنلا 0 الإ 3
 نائف ىا ىلوألا تن

لانب رذنلا ف تلزن (بادملا كنراجتسم د) 000 فاسو ىأهذهوعءافلاب ةفوطعم
 هللا فل ناو ) ثرح

 هول ىنعي سابع نبا لاق (نودعتا 4 ةنسفلأك كب ردنعأموّنإو) ردب موب كلذزجنأ هنا ىأ (هدعو كوالا نال واول ن 5

 نأنعىو رامهيلع لدية رخآلا مايأ نمام وبل يقو ضرالاوتاوملا اهيفلا قلخ ىتلاةتسلا مايالا نم أ سب سب 0 م 0

 هوب ماتلارونلابنب رجاهملا كيلاعصرمةعماياورعشب أل سوهيلعمتلا ب صةتلالوسرلاةلاةىردخلاديعسأ] 5 ٠ امأو ركن ناك
 يفةداي زب دوادوبأ اهجرخأ ةنسدةل مسج 0 وس سانا ةلينغ !ليقةنملا نولخدن ةمايقلا نما كيك

 فلأك ةرخآلا ىمهباذعمايأ نماموب ناوبا ذعلاب كنولجتت_ب مهن :اةيآلا ىنعمو هوحن ىذمرتلا ج رخأو
 اولا نيتفوطعملا نيتلجلا

 ةأد ملا هنواههتس فيكفةنسفلاك ةلاطتسالاو لقثلا ف باذعلا ايأ نماموب نا ليقوةنس داول ولا رو لاب
 5 ا هدعوهللا لح نلوام*و

 رد اق ىف ىوتسفري_خأتلاب عش ةهيوفنال مهدخًاءاش ىتمرداقدن ءاوسلاهمالا فة:س فلو ددنعاموب لقإ كب ردنعاموبناو

 أ (اهتيلأتب رق نمنأكو) سابعنب|لوق ىنءمإذهوهريخأتو باذعلا نمهنواجمتسيام عوقو ملانأ امنا سانلا اهبأأ

 ريصلا ىلاو) باذعلامهبتلز | :اىأ (اهتذخأم) مظلا ىلعاهلهأرارّقسا عم ىأ(ةملاظ ىهو)اهتلهمأ لقيرلامناو (ننو

 ُ نيمرذن لانه اسانا اهأيرق) لجو زعهلوق يو دب دهتو ديعوهيففةرآلا ىف 4 معرس سب نبقي رفلاركس ذأ ارق

 تثعبامنام 0ر0 تاجنإ ةنالاعبش رخنلا ل عدد ةاومزش ارت قوسم ثيدحخلانالهدعب
 د ”واونمآ نبذلاف) ارذنم كل

 2 | ا انالوقينإب ل سوءهيلعهتلا ل صلوسرلاةللاىمأامل (م رك قزرو# رت تقابل يس ىطحرشوف

 1 ةغم مط تاحلاصلا اوامعواونمآ نذلاف لا ةف ىص - نم ديعوو نمآ نمدعوب هيمن إب كلذ فدرأ نيذلا مهو مط ءادب سانلا

ىأ مي ركق زروةبونلا عماضيًرئابكلا ليقومهب ون ذرئاغصارتس اوراس لأ ف لق
 ,ناو) ةنجلاوه ل يقوادبأعطقنيال

 أني جاعم 'ىرقونامالا نعسانلا نيطبثمىأ (نزجحم) انتانآلاطباىفاولمعىأ(انتانآفاوعس امناولاجتسالإباوفصوو

 : بالن أ مهمجزب مهلعر دقن الفاننونوفي واننوزوكي مهنا نإ ردقمو نين اظءانعم ليقو نيقاشم نب دناعم اونو نونمؤملا حقأ

 ونالولوسر نمكلبق نمانلسرأامو) ىلاعتهلوق (مجج باح كئاوأ) رانالوةنجالو روشنالو يسوم
 0000 0 تت تتتتيلا دل 5 ا ال الا ل ل ا رود هردقنوا اوظاغيل

 (ميرك قزرو) م<ونذا( ةرفغم مط تاحلاصلااولمجواونمآن يذلف) لاقتفالوأرشبفريشب ونيبم
 نب زجمملاح(نب زجاعم) نآرقلاىأ (انتاياف) هيعسبهدسفأأ ذا نالف ىمأ ىف ىس(اوعس نيذلاو) لاقفر ذب أمن نسح ىأ

 اها نعم فاوعس لا ,زعوهزع أل يقهقيساذافهب قاحللا نعرخ الازاعا بل طىفامهنمدحاو لكن أك هقباسهزجاعور مع وب أو ىَم

 كت كئلوأ) مطمن : مالسالل مهديك نانيعماط مه رب ددقتو مهمجز ىف نيقب ,اسمري طاسأوا ارعشوار حساهومس ثيحاهبف نعطلا نم

 0 أتلةدئاز نم(لوسر نم)ةباغلاءلدتبال نم( كلبق نمانلسرأاموإ) ةدقوملار انلاىأ ( ميجا

 مشعوتعب رأوفلأةئاملاقفءاسسنالا نع لسوهيلعهنلا لد ىبنلا لئسو دحاوامهناض عبلالوقبام فال ىنلاولوسرلا نيب رباغتلا

 ز ل نموا بعمل بانك مرا ع نملوسرلانامهنب قرفلاو شع ةثالثو ةئاملث لاقف مهنملسرلا كف ليقفافلأ
 000 الا) هريغع رمش ظفاحىنلاو ع رشعضاو لوسرلا ليقو هلبق نم ةعب رد لاوعدينا يعااماوباتك
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 ماقتتا ىلع( زب زع) هئايلوأ أرصن لع(ك :وقلهنلانا)هءايلو ا وهني درب ىأ( رصنب نمفتلا نرصني و) مدقتنام عج فوأدجالا ىف
 اويمأوةوك زلااون اوةواهلا اوماقأ ض رالافمهانكمنا) اوجرخ نذل عبانربوأهرصني نم نمل ديب هل (نبذلا) هئادعأ

 نوموقي ف يكوايندلا فمط طسب و ضرالا ىف مكمن ا نب رجاهملاةريس هيلع نوكستسام هللا نمرابخاوه ( ركسنملا نعاوهنو فورعملاب
 دجم ةمأمه نسحلا نعوةلداعلا ةريسلا عم مالا ذافن ونيكسعلا مهاطعأ لجو عهنلا نال ني دارا ءافلا ىمأ خص ليلد هيفو نبدلا ىماب

 (كوبذكنا او) مونلكءالع اوهئايلوأراهظا نمهدعواملديك أتهيفوهرب دقتو همكح ىلا اهعج سم ىأ( رومالا ةبقاعلاَو) سو هيلع هللا ىلص

 كموقلبق (مهلبق تبذكدقف )بي ذكتلا (" 9 )١ ىف ىدحوأب تسل ىأهاياةكم لهأ بي ذكست نم )سو هيلعةثلا ىلص دمحم ةيلست هذه

 اول( ومركز لإ ا ا
 0 ىنوم نذ دا دي اواص ن7 ةعل 00 مهتضعب ىانلاهنلا 8 واد ةبآلا ىعمو

 را قد) محارب( مدار | نمار دجال رهبات لسدج نز.فوعماوسلاو عيبا يعم فد ئنانكلا
 ابيعش ( نب دم بام أو )اطول اي عنج اضلالاو ) رب رع )حر كني نعربص لك (ىرتلذا ناز بيريتد صول (مرمصني
 هيذك (سرمابدكد) دالبلا نماونكمىتس مهودع ىلع مهانربصن ىآ (ضرالا ف ىانكمن | نيذلا] لجو قلو © 1

 لاو اطيقلاو نوعر هيلعةللا ىلص دم باص ف صواذه ( ركنملا نعاوهنو فورعملاباو مود :وك زلااون اوةواصلا اوماق ا(

 رن و مدقت ناس مات نا نيذلاهل اوقنالحصالاوهو نو رجاهملا مهليق رعيمالاهداو عيج مه ليقو لسو

 ونب ه موق هبذكام قلخلاروم ارحاىا ير نو رتباهملا مهو مهرايد نماوجرع ا نبذلاهلوقوهو مهرك د
 فو ناو) ىلاعتهلوق و عزانمالب هيلارومالاريصتفهكللم ىوس كله لك اهيف لطبيهنا كلذوهياااهريصم

 وق مهب دكدقفإ" كبوق كب ذكن او نعل ديلعتتلا لص ناي زعتوةيلسن م يف ( كوكب
 موىمومب ذكولاق/تلقناف (ىسوم بالكون دمباخصأو طولٌموقو هارب موقودوموداعو ح ون
 هموقريغةبذك امناوليئارساونب مهوهموقدهب ذك, /ىسومناامهدح /ناهجوهيف تاق ىسوه موقو لقب

 ع

 دعب لق هنأكوأ هموق
 موقلك بي ذكرك ذام
 ىسومبذكو مطوسر

 روهظوهنايآح وضو عماضبأ| لاح وضد عماضب | ىمومبذكولاقمطوسر موق لك بي ذاتك ذامدسب ليقدناكفاثلا طبقلا مهو أ ١
 ىأ(مهتذخ أ م) مهنعةب وقعلا ترخأو مهتلهمأىأ (نب رفاكلل تيلماف) هريغب كنظاف هناز كم مظعو 1

 هريغب كنظاف هتازوكم

 (نيرفاكلاتلماف) [| نمهب فوخي كالطاو باذعلاب بي ذكستلا نماولعفام مهيلع ىراكسن ا ىأ (ريكن ناكفيكف) مهتبقاع ||

 موت وقعت رنأو مهل همأ || اهاكلهأ 'ىرقو(امتكلهأةب رق ن.نباكف) لجوزعهلوق هب ذكو لسوهيلعلا لصةنلالوسر فا |[ ١
 ىلعمهتبقاع(مهتذخأم) اهفوقس ىلع ىأ (اهشو رعىلع) ةطقاسىأ (ةيواخىهف) ن ,وملاظاهله او ىأ(ةملاظ ىهو) ميظعتلا ىلع |[

 ناك فيكف) مهرفك ||| ليقولاعلي وطعيفرىأ(ديشمر صقو) اهلهأ نعةالخةكورتمىأةطعمرتب نمكوىأ (ةلطعمرشب و) ||

 رييغتوىراكنا ( ريكن || دحاو لكلوهحفس فرئبلاو لبجةلق ىلعفرصدقلاامأ نعلابديكملارصقلاو ةلطعملارثبلا نا ليقوص صحم
 امقنمعنلاب مهتلدباثيح | تومرضحت ناكر ثبلاهذهن ا ليقو نايلاخرصقلاورثبلاّقب وهتلاهكاهافاورفكفةمعن فاوناكموقاسهنم [| |

 اسال د اون باذعلا نماوجنالمالسلاهيلعلاصب نآنميرفن فالآ ةعب رأنا كلذو ءاروضاحاطلاقيةدا ىف[

 ناار ايارح اونب اص امالو كاذل تومرضح ناكملا ىمسف اص تام هورمض >اماف اص مهعمو تومرضح ىلا

 بوقلعإ فقول او لولا مانصالا اوديعواورثكىتحاولسانتوارهداوماقاف مهنمالجر مويلعاو ىمًاورثبلاذهىلءاودعقوءاروضاح

 ع مهكلهاف قوسااىفهولةف مهبفالاج ناكو ناوفص نب ةلظنح ل لاقي ايبن مهبل ىلاعت ثنا لسراف اورفكو

 ايكلعأ (تاكتلا سل ا !لفأ) كاعتهلوق ف مهرصق برو مهرثب تلطعوهلاا ||
 لاع(ةلاطىهو) رض ]| تيل (ضراافامربرفا) اتةرف 8 ردت رات

 هيساسل

 اوربتعيف مهراثآ اودهاش, ورفكب هنلا مهكلهأ نم ع,راصماوربلرفسلا ىلع حا ذه(ضرالا ف اوريسيا

 5 8 5 : ”صسس سس 7_7 خخ شل يي ل ا

 اذهواهانك-اهأ ىلءةفوطعماهنال ب ارعالا نمةب واخ ىهفل ل الو فوقسلا قوف تطقسفاهناطيخ تم دب مث ض رالا ىلءاهفوقست رن

 اهتاشرواهولد دقفل ةكورتم ىأ (ةلطعمرثب و) اهانكلهأ ىرقلا نماريشكربدقت ىلع لحنا بوصنم نياك انلعجاذاا ذهو لحل سبل لعفلا

 نم صصخح (ديشمرصقو) اهلهأ كالطاهنم قتسيال تكرن ىأتلطعابءأالاءاقتسالا تال اهعموءاملا اهمف ةصاع ىهوأ اهدعقت دعفو

 نعهانيل+ ا ديشمرصقو اهناقس نءاهانلطعرثب مواهانكلهأهي ف م ىنعللاوهعفرءانيلاداش نمناينبلا عوف يموأص جلا ديسشلا

 مفأ) مومعلا ىلعرصقلاو رثباانارهظالاواهدراو نعرابالاو اهءاب رأ نعروصقلاتافناهرج ةرضاحلاو ةيدابلا انكلهاواهينك اس ا



5 7 

 اهانللذ ىأ كلاهانر خس لاقف فنأتسامثمظعي نمو كلذ هلوقكو هو أكلاهارخساهرحنبمك انرمأركىأ(ملاهانرخسكلذك )

 نكلواهؤامدالواهموحلهندالاني نا) ؟كيلعهنلا ماعنااو ركشت كل (ند ركشن لعل )اهرحن نماوكمدلاهمارجا مظعواهتوق عمل

 رحنلابةقارملاءامدلا الواهب ق دصتملا موحللاهنلااضر ببصي ناوأ ىوقتلا لبقتي نكلوءامدلاو موحالا هللا لبقتي ناىأ( مكنم ىوقتلاهانب
 ناكليقوىوقتلا طور ةياعرو صالخالاو ة.نلاةاعار الموب رنوب رقملاو نوحضملاىضرب نل ىنعملاوءامدلاو موحللا باح دارملاو

 (مكاهرخس كل ذك ) تازنف كلذ لثماردارأن ومالا جحاماف مدلابهوخطاو تببلا لوح ءام دلاوحضن لبالا اورحنذا ةيلهاجلا لهأ
 نيلثتمللا (نينسحنارشبو) د) هيلا دشرأام ىلع ) ادهامىلع) هللا اومظعتلوأ عذلا دنعهللا اومستل(هللا او ربكشل) ندبلاىأ

 نءنيكرشلااةلناغعف دي ىأ(اونمآ نيذلا نعإ) ا ا ( مفادي هللا نا ) باوثلابهماوأ

 ةهللاةمعنل (روفك زهنلاةنامأف (ناوخ لكبحال للانا) هلوقب كلذ لاع مئاونمآن بذلاو (ا (٠ ٠ انلسررصننلاناهوحنو نينمؤملا

 ل ب لل بسال ب باب

 مداعل) اهرحخ :نماونكمتتل ىأ (ملاهان ارخس) امايقاهرحت :نمانفصوام لثم ىأ (كلذك ) مهل 9

 اورحناذا اوناك ةيلهاجلا لهأناكلذو (اهؤامدالواهمو نسا لاني نا) ميلعنلاماعنا ىأ (نوركشت 5 0 ا

 اهؤامدالواهموحلهنبالاني نا هللا لزناف ىلاعت هللا ىلاةب رق كلذن ا نومعزباهامدبةيعكلااوخطل ندبلا 0 0
 ةحلاصلالامجالا هيلا عف را نكلوىأ (م<_:مىوقتلاهلاني نكلو) اهؤامدالواهموحلهنلاىيا عفرت نأ ى 5 ا 0

 (كادهامىلعتنلا اوربكشتل) ندبلا ىنعي (ملاهرخس كلذك )ةنلاهجودبديرأاموهو صالخالاو || 1 0 :
 0 هلدجلاو انادهام ىلع ربك أ آهننال قي نا وهو هت كسانمو هنيدلاعل 8 دشرأو 3 َن ( او

 نيكرسملاةلئاغ مفدي ىأ(اونمآن يذلا نع عفادبهللا نا) ىلاعت هلوق و نيدحوملا سابعنب لاق (نينسحلا 3 مص 200
 000 ا كاتو انو ل بحبل نانإ) هلع هرصنب و ا 2ع :لا نع ' 00 ىتدمءانلا تفي (نولناقب

 كراك ىنعلل 002

 ا وجا ملا ذا ىأ اتا منول يبذل ا ف روغكناوخوهقاهيع ار

 ٠ الفإسوميلعتتا لس ةتلالوسر بامسأ نوذؤي ةكمره ا وكرشم ناك ن ورسفلللاق نيكرشلل اوناقبل | ا ورا
 5 ١

يلعةنلا ىلصةتلا وسر ىلا كلذنوكشيو جو>شمو بورضم نب 0 نؤيحينولازب 0
 َ لوقيف 7 م ه

 | ةآلوأىهو ةبالاهذه ىلاعت هللا لزئاف ل سو هيلعفنلا ىلص هللالوسررجاه ىتحلاتقب ىموألىتاف اوربصا |[ * 0 0 0و 7
 رز هم هلل هلل هس

 ظ 1

 ظ رتعافةنيدملا ىلا ةكم ”نمانإ رب اهماوج رن مهنايعإب موق ىفةيآلا ذه تزن ليقول تقلب اهيفشاا نذأ ةكم اوك 0

 [ديدش ىذا يردك
 أ كتل ينسوم ينل رصنل ندعو( ردت حرص ع ةناذ) دو سلال ب 0
 وتلا ىوسب ومربغب أود .رخأ مهنا ىنعيإ ( : زاولوقين قحريغ مهرأي دن اوجرح ن ( خو ةييهشا لس 0 ]قوساح مرش اوح ةامتعا نعي (طااتن آلا اننا ا اوصرءانو» ونادو

 || || مهّصعب سانلاهلا فدالولو) جارخالا بج .ومال نيكملاو ميظعتلاو رارقالا بجومنوكينأ ىتبني ىذلا 0

 ٠ | ىه(عيب ب و)ءارحصلا ىفةذخنملانابهرلا دباعم ىه (عم اوصتمدط)دو دحلا ةماقاو داهجلابىأ(ضعبب هيلا وملظتي ج

 أ دوه سئانكرم (تااصو) ىرامنل عييلاونيئباملعماوصلا)يقوددبلاف ىرامتلادباعم || 2 ا وق :
 دجاسملا ىف ىنعي (اريثك هندامسااهيفرك ذي نيماسملا دجاسم ىنعي (دجاسمو) اتولص ةيناربعلاباهنو مسي و تلا ا و

 #0 نينمؤل ارصن ىلع ( مهرصن ىلعهنلا ناوإ) ةيآن يعبسو فين ىف هنعىهتامدعب لاتقل اهيف ن ذأ ةبآل وأى هوةبآلا هذه

ب رجلى (نبذلا)اونمآكندنلا نع مفادها ناهلوق ل نموهوةرصنلاب نينمؤملاةراشب وهورداق (ريدقل)
 3 ىنعاب بصنوأ نبذال نملد

 بجوم نوكينأ نب ىذلاديحوتلا ىوس بجومريغب ىأ (هللاانب راولوفتي نأالا قحريغب ) ةكع (مهرايد نماوجرخأ 20

 ”ببسالا مهرايد نماوجرخ اامىنعملاو قح نمالدب رجاولوقي نا لحيو هئلبانمآن االاانم نومعقنت ل ههإ_مو جارتالا بجومال نب
 6 اسمو تاواصو عيب و عماوص) ىزاجج فيفخنلاب و (تمدط ضعبب مهضعب سانلا) بوقعي وقدم عافد (هنلا عفدالولو) مطوق

 اهوم دهف مهنا دبعتم ىلعو مهتنمزأ ىف ةفلتخما لمملا لهأ ىلع نوكرسشملا ىلو تسال دهاجلاب نب رفاكلا ىلع نيمالا هطيلستو هراهظاالول ىآ
 ادجاسم نيماسمللالواهيف ىلصي اهنالةالصة.دنكلا تيمس و سنانك ىأتاولصدوهللالو عماوص مهنابهرلالواعيب ى راصنللاوكرتيلو

 م ةو نيفقي رفلا تادبعتماوم هو مهنمز ىف نيذلا باتكلا له ىلعو نيمل لا ىلع سو هيلعمتنا ىص دمت ةمأ ىف نوكرسشملا بلغ
 7 (اريثك هلا مس ااهيفركذي) مدهتلا نماهب رقاو ا ادوجواهمدقتلاهيلع دجاسمل !

 0 م

2 



 ىفيلثموتببلامب وع مرحلاذاتيبلا كح ىفوهىذلا مرا ىف اهرحندارملاو (قيتعلا ثيبلا ىلا) ةهبتنماهرحن ب وجو تقو ىأ (اهلحممت)
 لكلو) هابابقيتعلاتيبلا ىلا اهلحواهما:ااهميظعتواهلك كسانملارئاعشلا ليقوهدودحب كريسم لصتاافاودلبلا تغلب كالوق عاسنالا

 ىأردصملا ىلع حتفلابامهريغو ناب رقع ضوم ىأةزجو ىلع عضوملا نعم نيسلار سكب ناكث يح (اكسنمانلعج) مكلبق ةنمؤم ةعاج (ةمأ
 ىأ( دحاوهلا كطاف) اهحذواه رن دنع ىأ (ماعنالا ةميهب نم مهقزرام ىلع) هريغنود (ةللا مسا اوركذيل) نيبارقلا جذوءامدلا ةقارا

 اهيكرالاقفةن دب قوسيالجر ىأر سو هيلعةللا بص هللا لوسر نأأةري رهىنأ نعىوراملاهب ررضريغنم

 اهماع ةظفاح اهمناق وأ ىف ىأ (ةالصلا ىميقملا و)هسفنل ارمكتشإ نأدل اوه.اعريصي نأوإف هللا اريغ نمناك امو

 اهتماخضو اهمظعل ةن دب تيمس هن دب عج(ندبلا او)ىلاعت هلوق هن وقدصتيىأ (ن روقفني مهانقزرامم 2١

 نمىأ (هللارباعش نم ملاهانلعج) اهرغصاةندب ماعلا ىمستالورقبلاوماسجالاحاحصلا لبالادب رب ||

 عرش لا ءتدنلانأىنعي جيذلا طرسش (#".8,) هللا مسارك ذنا ىلع ل يلدهيفو دحاوةلا < نافددوهنلا مسا يذلا ىلعاورك ذا
 ىأهلاوكش نأ ةمأ لكل

 ,ررفنل 0 ” || ناهلزوج كلذكو نيحيحصلا ىفهاجرخأةثلاثلاوأ ةيناثلا ف كالي واهيكرالاقف ةندباهناةللالوسايلاقف اأن ةدلاهح هلا د 6 5 0 .٠ 35 .٠

 نين را أ هه ليقوةكم نم ج ورح ا ىلا ىأ ىمسم لجأ ىلا قا اوسالاوةراججلاب ىأعفانماهيف كل ةكمةدهاشمو كسانملا ا راعشلابدارأليقوهيلارطضي نأ الا اهيكربال ىأرلا با خل اقواهدلو ىر نع لضفيم دعب اهبل نم برش
 0 ىأ (قيتعلا تببلا ىلا اهل مث) جملا مايأءاضقن ا ىلا كسانملاءاضق ىف باوثلاو ,رجالاب ىأ عفان ءاهبف 3

 1 ل سهلا وسر نأ عادولا © تح ا نعىور مرخلا ضرأ عيجهبدي ريق يتعلا تيبلا دنعاهرهم وهز تيتا نم نيشان ا نضر اتجاة دبا رب ةدتملا تيل يلا
 نعوض رالا نم مثىنعملاق كسانملارثاعشلا لاق نمو مكلاحرىفاورحافرحنماهلكىنموانهه ترحن لاق ل سوهيلعةنلا
 امه'عهللاىضر سايعنبا لكلو) ىلا عن هلوق جه ةراب زلا ف اوطهبنوفوطي قيتعلا تدبلا ىلا مهما حا نم سانلا لحم ىأ اهل

 اذاو نوسملظي ال نبذلا أ نإب رقلاعضوموهواحبذمىأنيسلارسكبةىرق (اكسنمانلءج) مكلبق تفلسةنمؤمةعاج ىأ (ةمأ
 ليقو اورصتتي مل اوماظ || (ماعنالاةميهب نم مهقزرام ىلعةللا مسا اوركذيل) نيبارقلا ذو مدلا ةقاراوهو نيسلا حئفباكسنم“ئرقو
 نبذلا) ىاآهدعبامهريسفت || ناونيبارقلافهحذزوجالاهاوسامنال ماعنالاب ديقو ماكتتالاهنال ةميهم اهامساه رحواهكذدنعىأ

 (مهبولق تاجوهتلاركذاذا || دحا وهلا <طاناف هدحوهنلا مسا عيذلا ىلعاومس ىأ (دحا اودلا <طاف) لجوزعهلوق و هلك أزاج
 نيرباصلاو) ةبيههنمتفاخأ| نينثمطملا ليقو نيعضاوتملا سابع نب لاق (نيتبخلارمشب و)اوعيطأواوداقت اواوصلخأ أ (اوماسأ لف )
 نحنا نم (مهباصأام ىلع || لاققمهفصومث نورصتنيالا اوماظاذاو نوماظيال نيذلا مه ليقو مهم واق ةقيقرلا نيع_هاخلا ليقو هللا ىلا
 ىميقملاو) ' بئانصاو || عضاوتلاوع وشمل اهماعرهظيف هللا باقع نمتفاخىأ (مهبواق تاجوةننارك ذاذا نيذلا) ىلاعت
 امو) اهتاقوأ ىف (ةالصلا ىلاعتةللا نمناك امم كلذوحنو تئاصملاو ضرملاوءالبلا نمىا (مهاصأام ىلعني رباصلاو) ىلا عت هلل

 (نوقفش م-هانقزر

 (ندبلاو) نوقدصتي
 10 0 عفن ىأ( ريخاهبفكلا) ىدهاهنا كلدب لعيفاهمانس ىفةديدحب نعطي ناوهور عشن اهمال لبق هنيد مالت ملا د ا 2 :

 يفر هيرب | او تال طاابتأ(فاوصإ ادرصدنحوأ (يلعتا ا ايكذن) شا باو |
 دانردق مثلا وال ةكوهو رج نباتءارلاقريبج نب دايز نع(ق) كل ذك اهرحنيفةلوقعم ىرخألاو ىنعلااهديواوماجر ثفص دق

 ةرمرس نسب (اهبونج تبجواذاف) لسو هيلع هللا ىلص د ةنسةديقمامايقاهثعب لاق اهرحني ةن دب خان أدق لج .ر ىلع أ
 ةعبرمشلام العأ نم ىأ(هنلا ليق( رتعملاو عناقلا ومعمل ةحابا مآ (اهنءاولكف) ضرالا ىلع اهمنج عقووردنلا دعب تاطقس ىأ

 اهتفاضا 0 * ىتلا وهمعناقلاس ابعنب| نعولاسي ىذلاوهرتعملاو لاسيالو ىطعيا#ي عنقي ففعتللا هتيب ىف سلاجلا عناقلا
 و 2 ا 8

 ( ميظعت 4 |ىلا لاسيالو ضرعتي و«_سفن كب ريىذلاوهرتعملاولاسي ىذلاوه عناقلا ليقو ضرعتءالولاسيالىذلا |

 قومفدا قائةارام_ه إي ضيف تلال ميج يوتا
 نففصدقتامتاق ىأءاطا نملاح(فاوص)اهرحن دنع (اهيلعمتلا مسا اورك ذاف) ىقعلا ىفرجالاو اين دلا ف عفنلا ( ريخاهبف ل )انلعج

 اهم ونج تطقساذاىأ طقساذ|ةبجو طئاحلا بجو نم ضرالا ىلءاهعوقو بونجلا ب وجو (اهب ونجتبجواذاف) نهلجرأو نهيدبأ '
 اعونقهتلاسوهلتعضخ اذاتععنق نملئاسلا (معناقلا اومعطأو) متئشنا (اهنماواكف) اهتكرحتنكسواهرحندعب ضرالاىلع

 رتمملاوعانقو اعنق تعنق نملاؤسريغ نم ىطعياب وهدنعا-؟ب ىضارلا عناقلا ليقولاسيالو ضرعتي وهسفن كيب ريىذلا (رتعملاو)
 لاؤسللضرعتلا ٠



 ولظفاذ بانك ياليل كرس اان ىلا وقبآلاةستيملا < لعتم رحلوق كلذو همي رحتةبآ (كيلعلشرامالا)

 انوا يغوةيلاوة وقول لك 0 راع وا 5 روخسبلا ضعبلا ع رد اهايشاومارالو 5

 ١ رالاوهىذل سج الاردن 8 ل بقعا وكف لانش مهم سج اوال اس نانو الإ ٠ ا افحاهقيسس أ وتام رحلا لظعأ

 هَ رط ىلعاسجر ناثوالا ىمسضو

 روزلا لوقو كرشلا نيب
 وأ ناتهلاو بذكلاىأ

 روزلا نموهوروزلاةداهش

 كريشلا نال فارحنالاوهو
 كرمشمل اذا روزلا باب نم

 هل قحع نئولا نا معاز

 ( هلل ءافنح ) ةدابعلا

 نيكرششم ريغ) نيملسم
 نءو) ءافن لاح (هب
 (رخ امناكف للاب كرشي

 ىلا (ءامسلا نم) طقس
 ( ريطلاهفطختف) ضرالا

 هفطختفةعرسب هبلستىأ
 دأ) ىلدم هفطخت ىأ

 هطقسن ىأ(جيرلاهب ىوهت

 ىف) طوقسلا ىوهلاو

 ديعب ( قيحس ناكم
 اهبشتاذه نوكين زوجي
 نوك نأزوحبو ابكر

 ابكي ماهيبشت ناكناف اقرغم
 هنلاب كرسشأ نم لاقهناكف
 اك الها هسفن كلهأ دقف

 هلاحروصنإب هدعب سبل
 نم رخ نم لاح ةروصب
 ريطلاهتفطتخاف ءامسلا

 اهلصاوح قاعطققرفنف
 ىتح جعيرلاهب تفصعوأ

 كلاهما ضعب ىفهب توه
 ءاوهالاوءامسلا نم طقاسلابهنلإب ك ارش ىذلاوءامسلابهولع ف نامالاهقسشدقفاق :رفم ناك ن اوةديعبلا

 اىأ (كلذ) ةفلنملا ىواهملاضعب ىفهب تفصعأ_ج ىوهتىنلا جراب لالضلا ىف هعقوب وه ىذلا ناطي_لاو ةفطتخ اربطلابةيدرملا
 مان نامئالاةيلاغان|مساناسح مارجالا ماظعاه راتخ نأ جحلاملاعم نماهنال ايادطا ىهو راعشلا ميظعن (ةار امن ملخمب نمو)

 )ىوقتلازك ١ سصماهنال بولقتلا تركذا تاو تافاضملاه ذهتف ذف.بولقلا ىوقت ىوذلاعفأ نماهم.ظعت ناف ىأ(بولقلا

مدلاوةتيملا <يلع تمرح ةدئاملاةروس ىف هلوقوهو هج 2 01 طلا) منغلاو |
 3 .ةتجاف ) ةيآلا 
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 )٠* )1جواهنعاو رفنت نأ كيلعف سجرلا نع مكعابطب نورفنناك :اىنعيهيبشتلا :ْ

 . انوالا ىمسش ليقو باذ_لاوهو'سجرلاببس اهئاف اهتدابعاوكرتا ىأ (ناثوالا نم سجرلا |

 ا ]قوناتيبلا»بذكلاىأ ( روزلالوقاوبنتجاو) تاساجنلابثولنلا نم ملفعأ اهتدابعنال اسجر
 لاقفابيطخ ماق سو هيلع للا لص ىنلانالاق مرح نب نميأ نع فىوروروزلاة داهش ىه سابع

 مسجرلا اوبنتجاف ملسو هيلعهنلا ل صهنلالوسر أر ق مهذب كارشالا روزلاةداهش تلدع سانلا

 لا نمءاسنمال ف رعنالوهشاورىاوفلتخادقلاقو ىذمرتلاه جر روزلالوقاوبنتجاو نائوالا
 | بالو قوح ليقرعوحنب كنافن مرش نعدوادوبوبأ هجرخأو ل سو هيلع هللا ىلص

 0 ب نيكرشمربغ) هل نيصلخم ىأ (ةللءافنح) ىلاعتهلوق ف كل ماموةكل كلوه كي رسش هالا كل كب رسثال
 وجحم كريشلا فاوناكل يقوهريغالاهمةلن صالخالا ةدابعلا نم هينايامي ىوني فكما نا ىبعكلذ لدف

 3 لسمةّنلاوخخ ىأهب ناكرسشم ريغ ةطنءافنح تازنف ءافنحاوناكو تاوخالاو تاهمالاو تانبلا نومرحبو
 ذرالا ىلا( ءامسلا نم) طقس ىأ( رخامت *”مفَةلاب كودي موا ينس نوكل كرشأ نمو يع

 مب ىأ (قيحس ناكم)هببهذتو ليما ىأ (خ رلاهب ى :وهتوأ )هب بهذت و هبلست ىأ ) يطل هقلمحَتف)

 وهوأ يلا هبت بحق ءامسلا نم طقس نم دعيكن اميالاو قمحلا نمديعب هللإب كد انمنا ةبآلا ىنعمو

 حا ايحهسفنل كلعالهنالءامسلا نمىواه الاحب كرا لاحبش ليقولاحهيلا لصيالف يرلاهب

 قو قيحسلاناكملا ف هطوقس وامل .ريطلا بالتسابام|ةلاحمال كلاهوهف 43 رلاهطقسن ثيح

 0 ةروصب هلاحروص نب كا وود الهاهسفن كالهأ دقفهّللاب كرتعأ نم

 ةوةدم لا كلاهما ضعب ىفهب توه ىتح جرلاهب تفصعو أ اهلصاوح ىفهءازجأت قرفف بطلا هتفظتخاف

 ذأ عزوت : ىتلاءاوهالاو ءامسلا نم طقاسلا,ن اميالا كرت ىذلاوهوا_عيف ءامسلاب ناممالا هبش
 ىواهلاض عب فهب تف صعاب ىوهتىتلا جرلابةلالضلا ىدأو فه4حرطت ىتلا نيطايشلاو ةفطتخملا

 اهنا افةئهارتاعش مظعي نمو) روزلالوقو سجرلاب انّجا نمرك ذىدذلا ىنعي (كذ)لنسورعوو و

 545 اوندبلاهارئاعش سابع نب! لاق بواقلا ىوقن نمهئلارراعش ميظعت ىأ (بولقلا ىوقت

 أ امتار اعش ليقواهناسح ساو اهنامستساهميظعت و ىدهاهمنااهبف رعي ىتلاةمالعلاوهو راعشالا نم

 هناا اهردىهليق(عفانم) ندبلا فى أ(اريفكل) بولقلاىوقت نماهميظعتو هنيد
 ئشدل نكي مكلذ لعف اذافايادهاهبجوب واهم نأىلاىأ( نسل ًاىلا)اه هرهظ بوكرو

 انسانا كلاس وسابعنبا نعةياورو كاحضلاوةداتقو د هاجم لوقوهو

 و زاهور نت نأ ىلا ىنعي ىمسم لجأ ىلاةجاحلا دنع اهنابلأ نماوب رشة واهوبكر تنابايا ده اهتيمستو
 : ا وكرزوجي قو حساودجأو ىفاشااو كلاملاقف ىدط!بوكريف ءااعلا فاتخاو ءاطع

9 
 يّ

350 
7 1 

 اهنا ما ٠
١ ١ 

 0 رحنت نأ حلا( ىمسم لجأ ىلا) ةرورضلا دنعاهنابلأ ب رشو ةجاحلا دنع بوكرلا نم
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 ىربلالامعأ ,ىمهنورذنياموأر ذن ل ناوهرذنب فو هيلع ب جوامع جون نم لكل لوقت برعلاو مه بجاوم ( مهروذن اوفويلو)
 ثالثلات اماللالاحتلا مامتهب عقيوجحلا نكروه ىذلاةرايزلافاوط (اوفوطيلو) ركبوبأدبدشتلاوماللا نوكسباوفويلو مهي
 قاتعهنمو ميركلاوا ميهارباهددجمت مدآدانب سانلل عضو تديلواهنالدقلا ( قيتعلا تيباب) رمع ىبأو شايع نباريغدنعةنك اس
 ىديأ نموأ نافوطلا نمز عفرهنالقرغلا نمىتعأهنالوأةب رحلامرك ىلاةيدوبعلا لذ نمه جور ىيقرلا قاتعواهماركل ليخلا
 ءاربغلا له ف اطموهو طق كل 000 ملف كالملاىدنأ نموأ ةللاهعنف همدهلهيلاراسرابج نم ةربابجلا

 لهأ فاطم شرعلانااك

 فنوكي نم ناسنالارذنيام وىدحلاو جحلار ذندارأ(مه روذناوفويلو)اهاكجحلاكسانم ثفتلاءاضق

 هيلع بجوامج جورخلاه.دارأ ل يقوهرهاظ ىلعوهو رذنامءافولاهنمدارملا ليقواهتاضقباهوقيل ىأ جحلا

 رحلا موب هتقووةضافالا فاوطوهو بجاولا فاوطدهبدا رأ(قيتعلاتببلاباوف وطيلو) هرذني وأ هرذن

 نماثالثلمرياعب_ستيبااب فوطي ةكم مدق نمناوهو مودقلا فاوط ةئالثفاوطلاو قاحلاوىرلا دعب
 لوأن ا ةشئاع نع( ق)هكرت نم ىلع ئثال*:س فاوطلااذهواعب رأىشْعوهيلائمهتنينأىادوسالار ا

 نع(ق)هلثمرمعوركبوبأ بح ملةرمع نكت مف اطمئأضون هنأ لسو هيلعهنلا لص ىبنلا مدق نيح هبأدب
 متةياور ىفدازاعب رأى شمواثالث بخل اوالا فاوطلا فاطاذا ناك مس وهيلعةللا ٍلصةنلالوسرنأر معنا ٠

 هللا لص ةللالوسر نأدوادىبأ ظفلو ةورملاوافصلا نيب فوطي متيبلا,فاوطلا دعب ىنعي نيتعكر ىلصي ||

 نين دحس ىلصي مئاعب رأىشم وطاوشأ ةثالث ىسيهناف مدقيام لوأةرمعلاوأ جحا ف فاطاذا ناكل سود يلع
 ةيفصتضاحتلاقةثئاعنع (ق) قاحلاوىرلادعب رحنلا موب كا ذوةضافالا فاوطوه ىناثلا فاوطلاو |
 لاق من ليقرحنلام وي تفاطأ قلح ىرقع مس .وهيلعهللا ىلصىنلا لاقت سباحالا ىفارأامتلاقف رفنلاةليل |

 همؤشمهانعم ليقو اهقلح ف عجوبو رقعلاباهباصأ ىأةهللاهرقعاهانعم لح ىرقع هلوق ىرقناف |[
 ليلدهيفو كنيمبتب رتو كل مأال مهوقك برعلا ةنسلأ نعىرجيئنوهامناواهيلعءاعدلاهب دريولوةيذؤم أ

 دارأن ل ةصخرالعادولا فاوطتاانلارفني نأ هلزوجيال ةضافالا فاوطر>نلا موب فطيم نمنا ىلع

 هنافضناحلاةأرملاالامدهيلعف هكحرت نفاعب_سفوطي ىتحاهقرافي نأ ىف رصقلاةفاسم ىلةكم ةقرافم
 مهدهعرت اف اوطلا نوكينأس انلا ىمألاق سابع نباىوراملو مدقتملا ثيدحال هكرت اطزوجب

 فاوطفلمرالو مودقلا فاوطب صتخت ةن_سلمرلاوهياع قفتمضئاحلاةأر ما صخرهنأالا تيبلإب |||

 ةربابجلا ىدبأ نمهقتعأ هللانالاقيتع ىمسدهريغو سابعنبالاق قيتعلا تيبلابهلوقو عادولاو ةضافالا ||

 نمهقتعأهللاناللبق وسانللع_ضوتيي لوأهنالليقو طقرابج هيلعرهظي ف هبي رح ىلا اواصي نأ||

 نمرك ذام ىنعي كلذ مالا ىأ(كلذإ) لجوزعهلوق ف كلل6لهنال ل يقونافوطلا مايأعفرهنافقرغلا |
 ليقواهتسالم كرئاهميظعتوهيصاعم نمهنعهللا ىبهنامىأ (هللاتامرحمظعي نمو) جلا لامعأ]]

 كسانمانه تامرحلا ليقوديف طي رفتلا مرسوهب مايقلابجوام ةمرحلاليقودك اهتنالحالامةللا تامرح ||
 رهشلاو مارحلادجسملاو مارا دلبلاومارحلاتيبلاانهتامر حلال يقواهما-ءاو اهتماقااهميظعتو جحلا ||
 ميظعت باوثىأ (هب ردنعهلريخوهف) اهتموح ظفحواهتاعارج مايقلا بج هنإب علا ميظعتلا ىنعمو مارحلا |
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 سابعنب اورمت نب! لاقو خاسوالا»ذهلزيملاذاربغأ ثعشأ جاحلاوبايثلا سيلودادصتسالاورافظالا قو

 رقبلاو لبالا ىهو عذلا د_ءباهولك أتناىأ (ماعنالا<لتلحأو) :رخآلا ىفهللادنعهلريخ تامرحلا ||

 اذا بلاطلا ناف ءامسلا

 هتب ذجو برطلا ةيعم هتجاه

 لعج بلطلا بذاوج
 ضرالا بك انم عطقي

 كلاسم فض ولحا ىم
 نباع اذاف لزانم كلاهملا

 الاهب ىل_تلاهدزب ل تبملا

 ىفشتلاهدفي مواقايتشا

 اقارتحاالا رحلا مالتسإب

 هددرب ونافطففسالاهدربف

 نارودلا ىهلوح فيللا

 رخآ ةرايزلا فاوطو

 ثالشلا جحلا ضئارف
 دقعوهو مارحالا اطوأو

 ماصتعالا هيشي مازتلالا

 ىتح مال -سالا ةورعب

 وهام باكتراب ضفترإال

 هدقع قبب وهيف روظح
 [كهيفاني و هدفي معم
 لحنإل مالسالا دقعنا

 مفترتو ماثالا ماحدزإب

 اهبناثو ةبوتب ةبوح فلأ
 ةمسب تافرعب فوقولا
 لامهالاةفص ىف لابهتالا

 نعلارتعالا قددصو

 مظعي نمو) كلذاولعفياهريدقتوأ كلذ ىهالا ىأ فو ذح اد تبمربخ (كلذ) لاو>الادهاوشولاهمعالابتايمىلعلاكتالاعفد

 قاماعن وكن أل متحيفاهريغوجحلا كسانم نمةفصلاه كه لجوزعةئلاهفلك ام عيجوهكتهلحالامةمرحلا (هللاتاموح
 مارحلادلبلاو مارحار هشااو مارح ار عسنملاو مارحلاتببلا هللا تامزح ل قو جحلابقاعتب ا اص اخ نوكي نأ لمتحي وهفيلاكن ع يج
 تاحأو) اهتاعارممايقلاو ظفحلاوةاعارملا ةبجاو اهئابزعلا ميظعتلا ىنعمو (هب ردنءةلربخ) ميظعتلاىأ (وهف) مارحلادجسملاو
 اهلكىأ (ماعنالا كل 1
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 . نيساي نب دم لاقديعب (قيمع) قي رط( جف لكنمإ نابكرلاو لاجرالة فص نونابهنلا دبع ر قو عما ىنعم ف هنالر ماض لكل ةفص ( نينتايإ)
 , تياوارع مانلا ةنالثوأ نب رهشةريسمتلقتببلا نيب دكني لاق ناسا نمتلققف تنأ نبأ ن.فاوطلا ىفخيشى لاةلاق
 لاقفةفداصلاة بح اوةليجاةعاطلاهذههنهاو تلق تاهتك اذ باشان أو تجر: و تاونس سج ةريسم نملاق تئج ني.أ نم تن أت لقف

 . فمالاد راوزهاوهم نا بحلانا © هنراي زنعدعب كنعنبال راتسأو بج هنود نملاحو « رادلا كب تطشن اوت وه نهرز

  اهريغ ىدجونال ة ةب ويت دوةيمي دةدابعلاه ذهب ةصتخم عفانمدار هنالاهركسن (مطعق هانم ) كونأس وأن ذإابقاعتماورضحبيل (اودهشبل)

 . لاقثالال محن نمهيفام عمامهيلعجحلالمتشا دقوةاك زلاكلاملاب وأ موصلاو ةالصلاكس فنلابءالتب الل تءرسشة دابعلان الا ذهو ةدابعلا نم
 ' لقتتا 1 ا هيبنتلاو نالخاودالوالاةقرفو ناطوالاو دالبلارجهو بالا ةعيانقو بابسالا علخو لاوهالا بوكرو

 . ةايحلا عيطاش نم جرخاذا ءرملا اذكفهداز نمالا لك ايالوهداتع ىلعال اهف لكتب الةيدابلا لخداذا جاحلافءاقبلار اد ىلاءانفلار اد نم

 نم سنايبناك امالاهتش>و سن والو هداعم هشاعم ىف ىسامالا 0 50 هندحو عفتتال ةافولار كب كرو

 جا” لسغ هدا 1
 ا

لك نمىأ (قيمع جف لك نم )بالا ةعاج أ (نيناي) مطافير شت 5 0 0
 1 || اك فابانكم أنف ديعب قبر ط 

 رنغ همه و

 001001 د سموا توهم افلا ص
 000 ذيو)ةرخآلاوايندلارمأ نمةئلادب ىضربام ليقو قاوسالا سابعنب ' يي 38

 مهقذرامىلع) هدعب ماي ةثالثورحنلا موباهنا ليقو قي رشا كار جتا ود ف ابدا اع نبا نعو و ا
 0 اع را تورش ىعو معلا نم نوكت اياحضلاوايادطا ىنعي (ماعنالا ةميهب نم 2
 1 ١ اف | 5 | هذهى نوك ايادهارحخواه رحب دنع ماعنالا ميه ىلعةيمستلا نال قب رسشقلا مايأو رحتنلا مويتامواعملا : مركخأ م طيخم ريغ

 )ا . !انهموخ نمنواك ايالاوناكةيلهاجلا له أن ا كلذو بجاوب سيل ةحابارمأ (اهنم | اولكف) مايالا مع ناريجسلعا
 أ قاسو نهلا نم ندبب ىلع مدقو.لاق عادولا ةحةصق ىفةئلادبعنب رباج نع ىورامل عوطتلا ةيحضأ تفتح 7 : ذكو هنملك ايزأىدهللزوجاعوطت ناك اذاى دما نأ ىلععاماعلا قفتاو مهتفلاخمب هللا ىماف أيش 0 عيل
 ىلع حنو ةب دب نيتسواثالث ملسوهيلعةنلا ىبص هللا لوسراهنم .رحنف ةندب ةئام يعامل لسمإلا اس 0 رع 4
 نو برشو اهل نم لك اف تخطو ر دق ىف تلعف ةعضبب ةندب لك نم سعأ منهن دب ىف هكر *ًاوربغام 0 دل
 5 لش روبسلا بجاولاىدطا ىفءاماعلا فلتخاو ,ةعطقب ىأةعضبب هلوق قيام ىريغامهلوق ملسم هجرخأ 9 ل
 : أايشهنم لك اينا ىدهمللزوجيل هديصلا» ءازجوهبوفوجحلاداسفاب بجاولا مدلاو نارقلاو عتغلا ب 7 2
 رذنلاوديصلا ءازج نم لك يال مع نب!لاقورذ لانه سفن ىلعهبجوأ ام كل ذكوأ يش هنم لك ايال ىفاشلا 0 :ذملالا سنت
 2 2 وا ال 0 لك أ دزملاىلاةضافالاو دمعسو
 بو ىده لك نمو عدلا ىده نم لك اي كلاملاقو ق>ساو دج !لاقهب و كلذ ىوسامملك ايو 1 رح
 / لكايالو نارقلاو تملا مدنملك ايهنا ىأرلا باص اد نعوروذذملاو ديصاءازجو ىذالا ةبدف نمالا ا

 ْش ةيامث) ىلاءتهلوق وهل ئش هال ىذلا نمزلا ىنعي :(ريغفلا نيئايلااومسطاو) ىلاعتهلوقوا اوس بجاو ةعافشلا نيبنذملل ىلا

 5 . ة:وبراشلا صقو قاحلاب مارحالا نع جورخل اهنمدارملاومهخاسوأو مهن اردآاولب ريل ىأ (مهنفت سأ)لا ناسو فضال

 17 قو نمىذلا مارح ا تيبلاو فيفخنلاوة جلبت ائيسلا نم جورخاكف يظنتلاو
 5 0 تفح ةنجلا ناريغ لاوزلاوءانفلا نما لاس قباطزن نم ىهىنلاماللارادل جذومألاتفلاوءاذبالا نمانمآناك هلخد

 ةع (هللامسا اورك ذب هوز ىدانتلا موب ءاقللاىلااةوشىداوبلا كلاهمز راج نئئابح .رذةيدابلا فلاي تفح ةبعكلا ناك ةيداعلا

 8 000 1 اف)

 ديزي هدا منهن. .نتاوضرر# قو هورحناوا ًاىههيبحاص دعو هللامهجر

 ءوة-!ياللرمالاواهموم نم (اهنماولكف) زعملاو نأضااورقبلاو لبالا ىهو ماعنالابت نببف رحبلاوربلا عب رأت اذ لكى ةمهسمةميهلاو
 ذلا (سئابلاومعطأو) ايادطاةيقب نملك الازوجالو ةيحضالاهبشاف كد مجهنالنارقلاوةعتملاو عوطنلا ىداه ع نملك الإ
 ثلا صق ثفتا|ءاضق لبقهب ,وطفن هلاقا ذك مهن :ارد أ مونعاوليزبا مث( مهتفتاوضقيلم) راسعالاهفعضأ ىذلا( ربقفلا)ةدشىأ !سؤب

 | ١ تا ءانتامهنعمهاى ضرس ابعنياور عنبالاقوثفتاةلازاءاضفدار ملاو خسولاث فتلاردادحتسالاو طبالافتنو

 ل
02 

 ىلا

 ظالاو 3 9
2 
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 ةاشملارك ذب ديوري سلا ةرثك نمةلوزهملا بالا ىلعانايكر ىأ ( رماضلك ىلعو) لجار عج مهلجرأ

 (نزاغ)ر - "0

 ثيدلا ىف درو ةاشملاةايضفلاراهظا نايكرلا

 ادايصهيفدرب نمو لاقهناك لوانتملكل دا كورتمدربلوع_ةموناف دارتمنالاح ) مظب داحلا) مار + ادحسملا ف (هيفد درب نمو

 باوجةلالداف وذحناربخوةرشآلا ف (ميلأ (#*«ى) باذءنمهقذن) دصقلا نعلودعلاداحلالافاملاظدصقلا نعالداعاما
 0 اوقلغي نس انلا ىهني باطخلا نب رمع ناكو مهنمل ازا قحاب ةكملهأ نمدحأ 1 نك ةكماومدقاذا جاجا ش نا هريدقت هيلع طرششلا

 مهتذن مارحلا دجسسلا نع متكلمولاهمال كلخالةكم ضرأ نا اولاف اهتراجاو ةكم رود عيب زوجياللوقلا اذه ىلعف مسوللاف مهباوبأ ||
 نييك يا طك دارملاواولاق ةفينحوب أب هذ هيلاودجاسملاليبساهليبس نت دئاب وتسااماف ئدابلاواهيف فك اعلاوتسي ||

 وهفاينذ هلام تكتل وهواهتراجاو ةكمرود مروه : آباوصلاىلا ب .رةالالوالالوقلا ىلعو مرخلا ميج مار حلا دجسملاب

 ميها ربالاثوبذاو) كلذك نماوجرخأ نبذلا ىلاعتهلوقب كلذىف ىفاشلا جحا ىففاشلا بهذ هيلاوراني دن, ورمعو سواطلوق ||
 ردا كيلا نك نمآوهفهباب قلغأن مةكمحتف موب لسو هيلع هللا لصىنلا لاقواهيكنامىلارايدلا فاضأ قحريغب مهرايد ||
 ميهاربألاناعج ناح دجنا 0 1 | رادجاظللا نير ورشا تايسحمعلا ارايدلا بسنف نمآ اوهف نايف_سىلأ اراد لخد نمو ْ
 انس ”تدبلا قام ىىآ (هيفدربنمو) ىلاعتهلوقو ُُه اهغب زاوج ىلع صوصنلا هذ هتلدف ,هرد'فال ةعب رأب أ
 ةرامعللهيلا عجرياعج م قدا وجليفو فارع ةذاجو كرشلاوه هيف داملالا ليق لظلا ىلا ليميىأ( لظب داحلاب) ءارملا دجسملا ||

 ىلاتببلا عفردقو ةدابعلاو نم باكتراوأ مارحاري-غب مره لوخ دوه ل يقو مداخلا متش ىتح عفو ألوق نم هنعايهتم ناك

 نم ناكو نافوطلا مايا ءامسلا نستيفلظتوأ كلتقيال نممسيفلتقتناوهنزتابع نيالا ورجس مقوس تق ل حا
 ميهاربإهنلا لعافارج ةتوقاب ىورام ليلدب ةكعماعطلاراكتحا ليقو تان املا فعاضتاك ةكعت ايسلا فعاضت دهاجلاقو كماظبال
 كينك فايلشرا عرب 0 دوادوب اهجررْخهيفداحلا مرحلا ىف ماعطلاراكتح١نالاق مسوءهيلعهثلا لصةتلا لوس .رناةيمأ نب ىلعي

 قل ةتءاتفاكللا 7و مط دن نازل ( مادا مودا ملظب دال بهيفدرب نمو هلوق فدوعسم نإ هللا دمعلاقو ا

 ةرسسفللا ىه (نأ) عيدا باذ_عنمهللاهقاذأرخآ اداب وأ نيب اندعب وهو ةكمل جر لتقب مهالجر ناولواهلمعيرلامهيلع بتكستل |
 هلنيلئاق ىأ ردقا!لوقلل رحالاو ناطاط فهل ناك هناورمح نب .للادبعنع ىوروبوتيناالا ىدسلالاقملأ | ْ دي كا فردا للا فام دحأ اطاط سف هل ناك هنا ١
 نهطر انش كرسشتالا) لوقيناهيفداحلالا نءناث دحنانك لاقف كلذ نع لمسف لخلا ىف موبتاعدلهأ بتاعي ن ادارأاذاف مرملا |

 راذقالاو مانصالا نم( ىتدي انأطو ليقو انلعج سابعنب لاق (تببلا ناكم ميهاربالانأ أوبذاو ) ىلاعت هلوق جو هنلاو ىلب وةللاوالكل جرلا
 صفحو ىتدمءايلاحتفب و مهاربإ ىلاعتهنلا يما اماف نافوطلا نمز ءامسلاىلاتعفر ةيعكلان الت دبل ناكمرك ذامتاوانس لقوا
 هب فوظي نمل ( نيفئاطالإ) نعتببلا لوعام تسنكتنىجشاع رناه نا تس اتا ءاندب مالسلا هيلع |

 نيلصلا(دوجسلاعكراو) ىأ (ب رهطو)) اشي : كر شنال انلقو هاربا ىلاندهعىأ( يش ف كرسشنالنأ) هيلع ىنبف ىردق

 نذأو)دجاسو عك اراعج هيفنيميقملا ىأ (نيئاقلاو) تيبلابنوفوطي يذلا ىأ(نيفئاطأل)راذقالاو ناثوالاو كرمشلا ن
 مهفدان (جحلاب سانلا َّق (ىسنلاى) العا ةغلا فناذالادانورعأىأ(نذأو) لجوزع اوقف نيلملاىأ(دوجسلا كرو 1

 ىلا عيلبلا دصةلاوه جملاو كيلعهلل|لاقف قوص غلبيامو مالسلا هياع ميهارب |لاقف (جحلاب) ةلبقلا لهأ سانلا,دارأ سابع نبا 3

 01 ل تيبلاىلا جحلا مكيلع بتكواتي ىبدقكب رناالا سانلاهايلآو ان رغواقرشو الاوان وب هنأ ىورو عينم دصقم لقاوميتذأق يعبس الخ دأولابجلا لوطاك راصئتت لقلالععتشارامتف عوار
 جحينأهلردق نم 7 رومأملانا نسحلا معزو ىدانو سيقابأدعص مهاربانا ىورراخ سئلت أمهف نيلالهأ هباجأن م مب ر تيب اوجح سانلا لواف سايع نب لاق كيبل مهللا كيبل تاهمالا ماحر أوءانآلا بالصأ نم ج حب نم لك هباجاف كب راوبيجاف

 ماحرالاو انما لوسرانيطخلاقةرب رهىنأ نع( م) عادولا ةخ ىف كلذ لعف ناآرمارسو ياها لك نذأتلاب
 يب ملاكي ىلعةاشم ىأ (الجركونان) اوجف جلا <لعهلا ضرف دق سانلاا هيأ, لاقف إسوءيلعهللا ىلصقللأ

 (الاجر كونايإ)ر مالا باوجورهظأ الوالاو عادولا هج ىف كلذ لعفي نأ سمأ سو هيلعهنلا ىلد هللا ) حا | رك

 ىلعلا+رلامدق لوز هملاريعبلا رماضل اوانايكر والاجر لاقهنأك" لاحر ىلءةفوطعم لاح ( رماضلك ىلعو) مايقو اقك لجار عج 9



 ظ عماقملاب (اهيفاوديعأ) اوجرفل مهقحلي مغلجأ نمراذلا نم جورخلا اودارأالك ىنعيلجأ نم ىنع؛ةيناثلاو ةباغلاءادتبالىلوالاو ار املا

 ' نم ظيلغلاوه(قيرحلاباذع)اوقوذمطليقوىأ(اوقوذو)اهلانودوعي (8.*#8) مثةيلكل!ءاهنعنولصفني مهتأالرانلا

 || عماقممطو) حبي رغ نسح ثيدحلاقو ىذمرتلاءبرخأ ناك كداعب متر هدلاوهو هيمدق نم قرم 0 2
 ١ عقجامضرالا ف ديدح نم عمقم مقوواربخلا فو دي دا نمزج ا ىهو دي دح نم طايس ى أ( دي دح نم ئذلا لخدبهبانا) 3
 || رانلا نم جورحلا اولواحاطكى أ (مغنماهنماوجرخ نأ اودارأالك) ضرالا نمهولق أام نالقثلاهيلع ل 00 اونمآ

 ' منهجنا ل يق عماقلاباهبلا 01( ادنلا) ميساهاب ل خاب ىلا بركلار غلا نم مهفجلياما ارت 0 َّ تانج

 ١ || نيعبساهبف نووهيف ديدحلا عماقمبةينابزلا مهب رضتفاهنم جورخلا نودي ر يفاهالعأ ىلا مويقلتف مهبشيجأ 7 7
 || دح ألاف صواذهو قرحلا ىنع قب راو كلذةكنالملاهطلوقتىأ (قيرحلابانعاوقوذو) افي رخ | 2“ 2 نواحي راهنالا
 اولمعواون[نبذلا ل دي هللا نا) نونمؤملا.هورخالا مصخلا فدو ىف ىلا«:لاقورافكسلا مهو نيمصحلا 0 دونجا عج (رواسأ

 (اًواؤاو بهذ نم) راوس
 مصاعو 0 بمنلاب

 نم لع افطعمهربغ

 وهو (رب رحاب مهسابلو اًواَؤلو بهذ نمرواسأ نماهنف نواح اهنالا اهتحت نمى رح تانج تاحلاصلا
 || لسوهيلعهللا ىلصنلا نع مكح نب زهبدج وهةب واعم نعاين دلا فلاجرلا ىلعهسبل مرح ىذلا مسي ربالا

: 
1 

ْ 

 ا 6
 ْ لاقوىذمرتلاهجون ادب راهنالا ققثنمثر ارحب ونبللا رو لاسعار حب وءاملارةنملا ىف نالاق رجلاب ءاٌواؤ نونؤي و ىلعو ْ

 امهيفامو امهتبنآ ةضف نم ناتنجلاق سو هيلعهللا ىبصهتلا لوسر نأ ىسوم ىبأ نع( ق) عي ثيدح
 || ىفههجو ىلععاي ربكتلاءادرالا مهر ىلا اورظني نأ نيبو موقلا نيباموامهيفاموامهتين ؟بهذ نمناتنجو || .زمملا كرتبو بهذ

 || ءىضتلاهنم ةولْؤل فد ناجيتلا مويلعن ا | سو هيلع هللا ب صهللا ل اوسرلاقلاقديعسىبأ رع ندعةنج || وبأ نآرقلا لك ىفىلوالا
 || هيلعّشا لصةتلال اوسر لاق لاق سن أن ع( ق)بي رغثي دحلاقو ىذمرتلا جرن ب رغملاو قرسثملانيبام || اهيف مهسابل و) داجوركب
 ٠ ىلا) اودشرأىأةبادهانم (اودهو) ىلاعتهلوق © ةرخآلا فهسبلبملايندلا فري ر حلا سبل نملسو || اودهو) مسي ربا( ريرح
 || ناصبسو تلدجاوربك اللاوهنلاالاهلاالوهليقو هنداالاهلا الن أ: داهشوه سابع نب!لاق(لوقلا نمبيطلا || لوقلا نم بيطلاىلا
 || ىأ (ديجلا طارصولا اودهو) هدعوانق دص ىذلاةنهدجلا ةنما لهل وق وهليقو نآرقلا ىلا ليقوهللا || (ديجلا طارصولا اودهو
 || هبءاجامب ىأ(اورفكن يذلا نا) لجوزءهلوق كو هلاعفأ ف دومحلا هللا ديجلاو مالسالا وهو هللانيدىلا || ايندلا فءالؤه دشرأى أ

 | دجسملاو) مالسالاو داهملاوة :رحطا ن.«عنلابىأ (هللاليبس نعنودصيو) ملسوهيلعهللا لصد كلو 50 ىلا

 ١ ءاوس) ادبعتمواكسنمو مهتالصاةلبق ىأ( ساخالهانلعج ىذلا) مارحلا دجسملا نعزو دهر و ىأ (مارخلا مالسالا ىأديجلا طارص
 | ىأ (دابلاو) هيفديعتلا مزلوهب ماقأورواجاذابي رغلاهيف لخدي ومهضعب لاق (هيف) مقملاىأ(فك اعلا ةونسآلا دا مهادهرأ

 || هتموح مظعتىف ىدابلاوهيف فك اعلاءاوس ليقف هبال ىنعمىفاوفاتخاوهريغنمهيلاباتنملاةئراطلا أ دملا اواوقينأ ميمطلأو

 | ةيوسنلا ىنعمو مارح لا دج_ىلا سفن هنمدا ارماواولاقةعاجو نسحلاودها<#بهذهيلاوهب كسنلاءاضقو أ[ هدعو انقتدصىذااهن

 | ١ لادع لالا مطتيإب ريبج نعودهب فاوطلاو هيفةالصلا لضفقوةبمكلا مظعت ف ةبوستلاوه |( . دنا قب رطملا ,هادهو
 هجرخأ راهنوأ ليل نمعاش دعاس ةبا صو تبرلا اذهب فاما دنحأ ١ رتنمال قادس عيال لكي دومحملا هللا ديجلاو

 | ىف ءاوس ىدايلاو مكلاوا 5و او مرحلا عيج ةنسمحارملا لف ديتاتلاودواكرب اويعدنيللا اورفكنبذلانا) ناسل

 لوقو لزنمىلا قب_سدقناك اذا ادح ا دح اجعزرال هن اريغرخالا نملزةلاب قح ا امه دح أ سبل هب لوزنلا يريم وطشد

 ناكاطباس نب نجرلادبعلاة لزانملا,تويبلا فءاوسامهاولاقدد ز نباوةداتقورببج نب ديعسو سابع نب | ا ا
 ١ اوحدلا نع نوعنمع ى

 جاجا نالفولاقب اك متادرمتسم ىهتمدودصلا ىأنودصي مهو ىأ اورفك لعاف نملا-نودصيو مالسالا ف
 مارا دجسملا نعنودصيوىأ (مارحلادجسملاو) لابقتسالاو لالا فهنمناسحالادوجورارمتساهبداربهنافءارقفلا ىلا نسحب

 ن أو ةكم رود عابتالهنأ ىلع ليلد هيفف ةكم مارح دج للاب دب رأن اف دابورضاح نيب قرفريغ نماقلظم (سانللهانلعج ىذلا) <يفلوخدلاو

 ريغو (دابلاو هيف فك اعلا) ايوتسهاناءج ىأءانلءج ناثلوعفم صفحبصنلاب (ءاوس) سانلا عيملةلبقهنأ ىنعلافتييلاهب ديرأ
 | سانالو ناثلوعفمةل+اوءاوسدابلاو هيف فك اعلا ىأر نؤم أد تبماوربخ هنا ىلع عفرلابهربغو لصولا فورم بأ هقفاو ىكم ءابلإب ميقا



 (#*ىا)  رهاظو كلذريغوةناهالاو مارك الا نم(ءاشياملءفيةنلانا) ةداعسلاب ( مركم

 باقعلاوباوثلابةمايقلا موب ناوطاو مارك الاهنمحصي ىذلا وه ليقوءاشي نمةواقشلاب ْ

 عامسوأ توالت دنعدحسي نأ مسملاوئراقلل نسف نآرقلادوجس متازع نمةدحسلاهذه لصف

 نيذع ىفاوفلتخاوه ما وهنيدفاولداج ىأ( مهب رىفاومصتخا نامصخ نا ذه) لجوزعهلوق و اهتوالت
 اومصتخانامصخ ن اذ هةبآلاهذهنا امسق مسقي رذابأ تءمسلاقةدابعنبسدق نع ىورف نيمصخلا ||

 نبد_لولاوةعيب رانباةبيشو ةبتعو ثرحلانبةديبعو ىبعوةزجردب موهاوزرب نيذلا ف تلزنمهب رف ||
 نجرلا ىدي نيبةموصخلل و ث نملوأانألاق بلاط بأن ىلعنع (خ) نيحيحصلاىف هاجونأةبتع
 ردبموب اوزرابتنبذلامهلاقم-مم رفاومصتخانامصخ ناذهتازن مهيفةدابعنسدقلاقةماوقلا موب

 قحسا نب د لاقةبتع نب ديلولاهيخأ نباوةعيب ر نب ةبتعوةعئب رن ةبيشو ثرحلا نبةديبعوةزجوىلع |[
 ةئف مهيلا جرف: ةزرابملا ىلا اوعدوةبتعن د ياولا هيخأ نباوةعبب رن/ ةببشو ةعيب رن ةبتعردب موب ج رخ 1

 نم طهراولاق مثن ؟نماولاقفةحاور ن ةللادي عوعا ارفعامهمأو ثرحلا انباذوعمو فوعةئالث راصنالا نم

 لاةفانموق نمانءافك الا ج رخاد- ايمو دانم ىدان مارك ءافك ااومستن !نيحاولاةفراصنالا

 اوثداماف بلاط ىل نب ىلعاي و بلطملا دبع نب ةزجحاب و ثرحلانب ةديبعابمق لتس هتلع تلا ا ١

 ةزجزراب وةبتعموقلا نس أن اكوةديبعزرابف مارك ءافك م مهسفن أ اورك ذف متأ نماولاقمهنم |

 امني ةمتعوةديبع فلةخاوديلولا ىلعو ةريش لتق نأ له؟ لف ةزجاماف ةيتع ند لولا ىلعزراب وةييش ْ

 هباخصأ ىلا ةديبعالمحاو هيلعافف دف ةمدع ىلع امهفارسإب ىلعو ةزجر كلذ هءحاص تل امهذلكناتب رض ا]
 لاقهللالوسرابادمهش تسل لاق لس وهيلعهللا لصةللالوسرىلاهباوت أ اماف ليس اهخنو هاجر تعطق دقو |

 لوقي ثيحهنملاقاع قحأألنا لعلايح بلاط وأ ناك ولةديبعلاقف ىلب 0

 لئالحلاوانئانب نعل هذنو * هلوح عرصن ىتحهمانو ْ
 0 مكسنم مدقأ وهللاب ىلوأ نك باكل لهأ لاق باتكلا لهأو نيماسملا ىفةبآلاتلزن سابع نءالاقو ||
 باتكنمهللالزن أ كيبنو ٍرسوهياعهللا لص دخت ةيينبانما هنابىحأ نكن وما لا لاقومكيبت لبقاندينو ْ
 ىأ نم نورفاكلاو نونم .ؤملامهليقومهم رق مهتمودخهذهفادسح م ةرفكوانباتكوانيبن ن روف ةرعن مثأو ْ

 ىنلالاقلاقةرب رهىبأ ؟نع(ق) رانلاوةذلانامصخلا ليقو مصخ  رافكلاو مع نونمؤلافاوناك ةلم أ

 ىنلخ ديال ىلا ةنجلاتااقو نب ربجبملاو نريكتملابت رثو ار انلاتلاقفرانلا او ةنجلا تجاحت !سو هيلع هللا ىلص ْ

 نمءاشأ نم كب محرأ ىتجر تن ةنجنالجوزعهللا لاقف مهتازغو ةياور ىف داز مهطقسو سانلاءافعضالا |

 الفرانلاامافاه ولم اهكنمةدحاو لكلو ىدارع نمءاشأ نم كب بذعأ ىباذع تنأااراناللاقوىدابع ||

 نم كب ررلظيالو ضعب ىلا اهضعب ىوزب وئام كلان هف طقطق لوقتف هلجر ىلاءتو كراب هللا عضي ىتح ل ||
 لوقلا اذهو رانلاوةنطاتمصتخاىراخ.للواةلخاط عوشني ىلاعتو كرايتةللا نافةنجلاامأوادح ا هقلخ ||

 مدقت ببس ىلا ةراشالاكن ا ذههل اوقو ىلوأهرهاظ ىلع مالكلا لج نالةحصاب ىو ىوالا لاوقالاو فيض |

 لاقف نيمصخلال امرك ذوهتيصعم لهو هتءاط لهأ نيفنصرك ذهنافاضيأ وة تساانايدالا لهأ اوهو هرك ذ

 ةينآلا نم سيلو با ذمس احن نم با ”ريبج نب ديعسلاق (ران نم باين م تعطقاورقكا ناو ١ ىلاعت

 تاعطقمرانلا لهأ سب ليقو بايثلا ةطاحاك م هبطيحت اهمال باي ثلا مءاب ىمسو هنمارحدشأ ا ىجاذا عش

 ىذلا مجلا,باذب ىأ(هب رهصي) هنر ارح تهت ىذلاراخاءاملاىأ ( يلام هسز رقوف نمبصإ) ران نم

 لسا 7 رنا: 7 سها نء(د والا 0 »+ وتلا نم( 00 و نم يبل

 ناهم وءاشي نم ةداعسلابهللا مركب ىأ (ءاشيام لعفي هللا نا) دح اهمرك الففللا هلذب نمىأ (مركم

 ىلع ضقنباهلبق ىتلاوةبآلا هذه
 نولوقي مهنالمط وق ةلزتعلل

 وهو لعفي لوءايشأءاش
 ءاشيام لعفي لوقي
 ىأ (نامصخ ناذه)

 مصخلاف نامصتخم ناقيرف
 قيرفلااهم فصو ةقفص

 دارملاو ظفلل ناذهو

 نورئاتلاو "نوخفلا

 هللاىضر سابع نبالاقو

 نايدالا له ىلا مجرامهنع

 مدخ نونمؤملافةروكذلا

 ف) مصخ ةسالارئاسو
 0 وهنيدىف 06 و

 هلوقب مخ لكءازج نيب مث
 وهو (اورفكنيذلاف)

 هلوقب ىنعملاةموصاخا لصف

 موب مهني لصفيةللا نا

 بايثمطتعطق) ةمايقلا

 عطقت ا”هبياعل متن

 ريتخاو ةسوبلا |بايثلا
 ناك هنال ىضاملا ظفل

 ققحملات ب اهلاكوبفةلاحال

 (مهسؤر قوف نمبصإإ)

 فاو ىلعو ةزجامهمضبو

 ميلا مكو ءاطارسكو

 ىكر سابع نبأ نعراملا
 ه:م تطقسولامهنءهللا

 تاذإ (رهسي) اهنناذال

 مرطب فام) محا (ه) |
 ناابلاورهاظلا فرويفمهدواج هت ( دواحلاو



 : |هتنارصن بهذي له كلذ لعف ناهناهسفن فر وصيلف ىنءملاوهظيغ ىأةب ردصءءام ذاهب ىلا ى ايباد نينو رظنيلف]

 ازوتسالا ليدس ىلع | ديك لعف ىمسو هظيغي

 ءذلاهب ىدهبمتلانالو ىأ(دب رينم ىدهةللا ناوإل تاحضاو( تاسيتايآ زهلكنار هلا 0 5و لن الازن الا كلذ لثمو(هانلزنأ

 تبث وأن وئم 2٠ مهنا غي

 مهدب زب واونمآنبذلا

 انيبم كلذكهلزنأ ىده
 نبذلاواو:مانبذلانا)

 ىراصنتلاو نيئاصلاواوداه

 (اوكرسشأن بذلاو سوجم او
 ةعب رآةسجن نايدالا لبق

 نجرال دحاوو ناطيشلل

 ىم عون نوئراصلاو

 نا)ةتسنوكتالف ىراصنلا
 (ةمايقلاموب موشن لصفي هللا

 الف نك امالاو لاوحالا ف
 الوادحاو ءازج مهم زاحب

 دحاو نطوم 6 مهعمج

 نا اونمآنيذلانا ارببخو

 نالوقتاكمهنب لصف هللا

 هللانا) متاق هابأنااديز

 هبملاع (ديهش عيش لكىلع
 ”ىرما لكرظنيلفهل ظفاح

 وهو هلعفو هلوفو هدقتعم

 مان ) دعوا
 نايعلا ماقم موقي ماع دجتاب
 ىف نمهلدحسي هللانأ)

 ضرالا فنموتاومسلا

 موجلاورمقلاو سمشلاو

 (باودلاورجشلاو لابجلاو
 هلدحسي لكلا ناليق
 الك هيلعفقنالانكلو

 هللالآق اهصدست ىلعفقن

 جسالائث نم ناوى اعت
 نوهقفتال نكلو هدمحب
 ىحس ليقو مهحيبست
 . مركم هنود عوضخ لكى ذل فاكملادوجسب هتعواطملاهيبشنهلا دوجسملهريخستو هلاعفأ !نم هيف ثدح ايفل فلك  اريغةعواطم

 وهو فو ذحير بخل اوهلةفص سانلا نموع ادتبالا ىلععوف ىموهوأة دابعو ةعاطدوجسسانلا نمريثكهلدجسي و ىأ (سانلا نمريثكو)
 هلاف)ةواتشلاب(هنلا نه نمو دوجسلا هنإباو هرفكب ب اذعلا هيلع قح مهنمريثكو ىأ(باذعلا هيلع قحريث. كو )هلوق هيلع دب وباثم

 ذكو) ظيغيال بهذع سالامالاهدي ف سدادارملاو هسفن هيداك ا. اهدوس# هب دك, ل هنالءازهت

 2 ب بباب(

 هعينصى أ (هديك نيهذ لهرظنيلف) اقنتخحتوميف عطقنيىتح لبلادهلليقو قانتخالادعب لبحلا
 .قانتخالادعب رظنلاو عطقلا هنكك الدنال متلا ليبس ىلعا ذه سي واظيغ قنتخيلف ىأ( ظيغيام) هتليحو

 هتلهرصني نا نأ نظي ناك نه ىنعلاو ةفوزعملا ءامسلاءامسلابدارملا لو اظيغ تم دساحلل لاق اكمنكلو

  عطقيل مثءامسلا ىلا هب لصياببس باطيلف ءامسلا ىف هلص ن اف هلصأ : نم هعطقيلف هنعهعطقيله يمأ ىف ديك, وهبدن

 ىلعءردقي وهو ةايح ءامسلا ىلا لوصولا هلأبهتيلهرظنيلف رهيناي ىذلا ىحولا ل سو هيلعهتلا ىلص ىنلا نع

 ظيغلا نعرافكتللوجز ةبآلا فوةدئافلا ميدعهظيغناك اعنتم كلذ ناك اذاف لعفلا !ذهمهظيغ باهذا

 | الا برميلعسا لم ىنلا هاعد نافطغودسأ نم موقيف تزن ةبآلا نأ ىورهيفةدافالامف

 ةهىيمًارهظيالو 0 ا ا ناس الاولاقف ةفلاحدوهيلا نيب د مهني ناكو

 ف ٍ زري نل نأ نظيناكنمةبآلا ىنعمو قزرلا»انعمرصنلا ليفوانوؤيالوانو ريعالفدوهيلا نيب وانني ةفلاحلا

 ارصن, نم برعلالوقناقوز ىم هلءجال كلذ نافذ قانتخالاوهو عرجلاةياغ غلب. لف ةرخآلاو ايندلا قةللا

 ١ هرب نم ىدهب هللا ناو تاني تايآ ) نآرقلا ىنعب (هانلزنأكلذكو) هللاهاطعأ ىنطعي نم ىأ للا هرصن

 ناثوالا ةديعىنعي (اوكرسشأ نيذلاو سوجملاو ىراصنلاو نيئباصلاواوداه نيذلاواونمآنيذلانا

 ندب 5< ىأ(مهنيي لصفي هللا نا) مالمالا ادعاموهو نيطايشلل ةسجو مالسال وهو هلل دحاو ةنس نايدالا

 ”ةواهريغبادساومازب مهزاجالفاعيجج نك ا لبقو (ةءايقلاموب)

 ف ىرجيالف مهنمدحاو لكهقحتسي هقحتسياكملاعهنا ىأ (ديهش ئثلك ىلعةنلانا) دحاو نطومى مهعمجي

 .رزءهلوقف ةرقبلاةروسريسفن ىفةبآلاهذه ىنعم ىلع مالكلا طسب م دقت دقو فيحالو 00

 قلاو سمشلاو ضرالا ف نمو تاومسلا ف نمهلدجسيوهللانأ) كبلقب رمل يقو رعت لأى أ( رئلأ)

 مجءاملا امل يفوا هطالظلوحن ءايشالاهذهدوجسس ليف (باودلاورجشلاولابجلاو موجنلاو

 ١ عجري تح نيميلا تاذ ذا يف ن ذوب ىتح فرصنيإل مث بيغي نيحا دجاس عقبالار قالو سمش

 ةيشحلاب مهفصو مهل حب سمو عشاخ ىلاعتهلل د وعوالادانج نياسلاف ةعاطلااهدوحس ىنعم لدقو

 8 ةهنلااهقلخ ىتلا ض ارعالا عيجل ةلباق تناك ل ماسجالا هذه نأ هو ةنسلا لهأ به ذم اذهو حيبستلاو

 1 ذه تلق نافهن ود عوضخ لكىذلادوجسلاوه و فلكل !لاعف ا اهتع .واطع تهبشأةتبلا عانتماريغ نماهيف

 ريثكىلاهدانساف مهلكسانلا ىف ماعرك ذ ىذلا ىنعملاب دوجسسلا ناف (سانلا نمريثكو) هلوق هلطسي لير وأتلا
 ههضعب نأالا لكلا قحىف اماعناكن اوهنرك ذىذلا ىنعملا تلق ةديافريغ نم اصيصخت نوكيسانلا نم
 هجاس هناف نمؤملاام أ وهرهاظب درقمهنكل هناذبادجاس ناكن او ذهفرهاظلا ف دوحسلا كرتوربكتو درك

 قنمدجسيةتلوةبآلا نعم نيقورك ذلبصيصختلا ل صح قرفلا اذه لجأألف اضيأءرهاظب و هناذب
 ىمبىناثلاودايقتالا ىنعبلوالادوجسلا نوكيف سانلا نمريثكهلدجسيو ضرالا ف نمو تاومسلا
 ؛كولاقف سانلاهيف لخ ديف مومع ظفل ضرالا ىف نمد تاومسلا ىف نمهلوق تلق ناف ةدابعلاو ةعاطلا
 ودجسيسانلا نمار ثكن أ نيبف نودجسيسانلا لكنا مهوال مدقتام ىلعرصتقاول تلق سانلا نم

 هرفكبباذعلا مهيلع قح ىأرافكسلا مهو(باذعلا هيلع قحريشكو) مهبف لاق نيذلا مهو ضعب نوداعوط
 . افهللانهين مو) لجوزعهنن مطالظ دجست دوجسلا نم مهعانة ماو مه رفكا عمود هوجسلا مهكرتو



 (ةنقات هتباصأن اوإةللا دٍعف نب دلاب وهباصأ ىذلار خاب ه) رفتساو نكس (نأمطا) هتشيعم ىف ةعسوهمسج فة( ريخمباصأناف) ٠

 نافركسعلا نم فرط ىلع نوك ىذلاكر فكللا ىلا عجرودنرا ىأهتهج (ههجو ىلع ب اقنا) هتشدعم ىف قيضوده دسج ىءالب ورش

 تحتتوهن دب اذامهدح ناكو نب رجاهمةنيدملا اومدق بي راعأ ىف تازئاولاقههجو ىلءراطورفالاو نأمطاورق ةمينغوزفظب سحأ

 هفالخ مالا ناكن او نأمطاواريخالا اذهىنبددف تلخدذنمتبصأ املاقهتيشاموهلامرثكواي وسامالغ هنأ ىماتداوواي وسارهمهسرف ٠

 ةرخآلاوايندلارساخدنزوح ور (789) ةءارقهليلدةردقمدقولا> (ةرخآلاو اين دلار بخ ) هنيد نع باقناوارسشالا تبصأ املاق
 ا سحب سس ل سس سس سس ل ل سل سل اا

 همسجاههحمصف ةنيدملا مدقاذامهد حن اكف مهتيدإب نم نب رجاهمةنيدملا نوم دقي اوناك بارعالا نم
 هلنأمطاواريخهيف تبصأدقو نس>- نيداذهلاقهلامرثكو امالغهنأ يما تدلووارهم4-سرفاه,ت تو

 اريشالا نيا اذه ىف تلخدذنم لص ًاملاقهلاملقوهسرف داتلوةب راجت اما تدلوو ض م هياصأن او ْ

 1 0 ر لما و ءرمسانلا رموىلاعت هللا لززاف ةنتفلا وه كالذو هنيد نع #لقنيف ||
 ىلعةللاديعيهنا نيدلا ىف كاشال ليق#رقت_سمريغ ىذلا طئالاو لبخلا فوحو هف رطوهو عيشلا فرح

 ةنيكس ىلعال و بارضاو وق لعمر نشاهد وكت تابنا لسيف لعين
 هللا دبعي قفانملاوهليةو فرح ىلءاونؤكي مءارمضلا ىلءربصلاوءارسسلا ىلع كشلابةئلا او ذبعولو ةنبن أمطو
 هيلا نكسوهب ىضر ىأ ( هنن أمطا) هتشيعم ىف ةعسوهمسج ىفةمص ىأ ( ريخهباصأ ن اف هبلق نو دهناسلب

 ىلاهبقع ىلع عجرو دنرا ىأ (ههجوىلع بلقتا) هتشيعمىف قيضوعمسج ىءالبىأ (ةنتفهتباص أ ناد) ||
 همد قبيالو ةماركلاوزعلاايندلا ف رسخ ىأ (ةرخآلاوايندلارسسخ) رفكسلا نمهيلعناكىذلاهجولا

 نارسحلاوه كلذ) رانا ىف دواخلاو نبدلا باهذب ,ةرخآلاو لمؤي ناك امايندلا فرسخ ليقوانوصمهلامو

 هديعوهعاط أنا ىأ(هعفنيالامو)هدبعي لوءاصعنا(هرضيالام هللا نود نموعدي) رهاظلاىأ (نيبلا|[

 ىىلاهتةنالاقدق تلف نق (هعفن نم برقأ هرض نلوعدب) دشرلاو قحلا نعىأ(ديعبلالالضلاوهكلذ)

 اذهوهعفن نمبرق أ هرض نم وعدي ةبآلا هذه ىفلاقو هعفنالاموهرمضيالامهللا نود نموع دي والا ةبآلا ْ

 ىاوالا ةبآلا فلاق ىلاعت هللا نا كلذو مهول ا اذهب هذ ىنعملال_حاذا تاقامهني عملا فيكف ضقانت ١
 نكلواهسفن أب عفتتالورضتالاهنا ليقو هتدابعرضىأ هرمذ نإ.هلوقو هندابع كرتهرضيال ىأهرضيالام ْ

 رضيالاداج دبع حر فاكلاهفس ىلا لا نال واهيلاررضلا ةفاضا ىف نكي ذوررضلاببس اهتدامع

 نوعزفياوناكنبذلا مهوءاسؤرلا ىفةبآلا ليقو عفشتسي نيحهب عفتنيهناهلالضو هلهجيدقتعي وهو عفننالو
 رضنال ناثوالا ن اىلو الا ةبآلا ف نيب ىلاعت هللا ن الوقلا اذهةتعواوعفني واو رضي نأ مهنمحصي هال مهلا |||

 ضقانتلامزل ناثوالاهذهىف روك ذملاناك ولفاعفاناراضاهيفروك ذا نوكى ضتقت ةبآلاه فهو عفنتالو

 زعهلوق و رسشاعملا بحاصلاورصانلا ىأ ( ريشعلا سئبلو ىلوملاس شبل ) هلوق ليل دبءاسؤرلا ممن تبنف

 ىأ (دب ربام لعفي هللا ن ار اهمال اهنحت نم ىرحت تانج تاحلاصلا اوابعواونمآن يذلا لخديهللانا) لجو

 هرصنب ل نأ نظي ناك» نم) ىلا عتهلوق هم ناوطلا نمهتيصعم ل هاب وةماركشا ع نم هتعاط ل هاو ةنايل وا ||

 فوأ(ةرخآلاد) هنيدراهظاو هتملكء العاب ىأ (ايندلاف) ملسو هيلع للا ىل_د | دج هيبز ىنعي سا ا

 فقسىأ (ءامسلا ىلا) لبح ىأ (ببس.ددميلف) هبذكن مم ماقتتالاو هتجردءالعابةرخآلا || |

 ىأ (عطقيلم) توكوتحهب ىقنتخيلف تي فقس البحددشإل ىنلاونيرثك الالوةىلعتييلا | |

 لتقلاباين دلا فن ارسخلاو

 ىندولحلابةرخآلا فو اهيف
 نارسخ ىأ(كلذإ راناا

 نارسحخلاوه) نيرادلا
 ال ىذلارهاظلا 59

 هنافمنسلا نب , (هللاز ود

 كلذك ل عفب ةدرلا دعب

 هدبعي /نا (ه رضيالام) .

 هدبعنا (هعفنيالام 2

 (ديعبلا لالضلاوه كلذ)

 نموعدب) تاوصلا نع
 (هعفن نم برقأ هرض

 ىن ىلاعتهنا لاكشالاو
 مانصالا نع عفنلاورضلا

 اهطاهتبنأوةبآلا هذه لبق

 ىبعملا نا باوجلاو انه

 مهولا اذه بهذ مهفاذا
 هقسىلاغتةهللاناكلذو

 اداج دعي هناب رفاكتلا

 وهو اعفنالوارض كلعال

 م وب لاق مثةعقني ةنا هيف دقتعي

 رفاكلا اذهلوقيةمايقلا

 ىرينيح خارصؤ ءاعدب
 الومانصالاب هرارضتسا

 هسعفن نم برقأ هريض

 هن هلا الا تاس علو نضال رصصانلا ىأ(كوملاسبل) ا

 اة همصقن مف دومما 1 '

 رصانةمأ نا نعل (ةرخآلا واين دلأ ىف هنلا دهرصشتب نلنأ نظيناكن م فر در ىلعشادبع نملإللا- لكبةللا دبع نادعواذه(دي رباملعفي,

 يىاشو ىرصب ماللا زسكب وهن راح سك هييفن مظَش , ةنتخلا نالاعطق قانتخ

 يمسوهب قنتخيل مث(عطقيلمث) هدب ءامسىلا )ع امسلاىلا) ليحن (ببسددميلف) كالذريغهيداع ؟نءنطظ نفةرخآلاوايندلا فهلوسو



 ةوءاملاو بارتلا ني ةبسانمالوايناث ةفطن مئالوأ بارت نم رشبلا قاخ ىلعردق نم ناوانتمكحوانتر دق لاكي ردنلا اذهب (مشل نيبنلا)

 هتوبث(ءاشنام ماحرالا ف) لح (الفط) محرلا نم (مكجرخت مث) ماحرالاهتطقسأ هنوبثأشن ملاموةدالولا تقو ىأ (ىمسم لجأ ىلا)
 متوقو؟اقعلاك (مدشأ) اوغلبتلاكبب رثمث (اوغلبتام) الفط < _:مدحاو لكج رخن مئهبدي راوأ ع مج لاذلف سنجلا هبدي رأو
بفوأدشالا غولب دنع(ىوتي نم م<نمو) دحاواط لمعت بال ىنلاعوجلا ظافلأ نموهو

  (سعلالذر أى ادري نم ك:مو) ةهدلعل وأول

 ناك امىسني واماعديفتسي اليكلوأهماعي ناك امدعب نمأيش لعياليكل ىأ (أيش لعدعب نم لعياليكل) فرخاو مرطا ىنعيهسخأ
 ىلعرخا اليلدرك ذمث هبادلاع
 (تب رو)تابنلابتكرحت

 ثيحتأب رو تخفتتاو
 تعفترا دب زر ناح

 (جوزلك نم تتبنأو)
 راس نسح (جيهب) فنص

 (كلذ) هيلا نب رظانلل

 وههللانأب) هربخ أد بم

 ىذلا كلذ ىأ (قملا

 مدآ ىنب قلخ نمانرك ذ
 قامعم ضرالاء ايحاو

 فانصأ نم كلذ فيعاضت
 وهواذهم لصاح كلا

 تاثلاىأ قحلاوههللانا

 (قوملا حي هناوإ)دوجولا

 ىلعهناو) ضرالاا يح أك

 ناو) رداق( ريدق لك
 اهبفبسب رال ةينآ ةعاسلا

 فقنم ثعبس هللا نأو

 ميكح ةنأ ىأ (روبفلا

 دعودقوداعملافلخال

 نأديالف ثعبلاوةغاسلا
 سانلا نقف ) دعوا« ىنب

 ىف (هللا ىف لدا نم

 )خم ىلا ىدههناللالدتساىأ(ىدهالو)ىرو رض (لعربغب ) لهج ىبأ ف تلزن هلوهامريغب هفصيف هئافص

 م هللا ةعاط نعهقنعاي وال ىألاح (هفطعفاث) ةثالثلاهوجولاهذهدحأ نمناسن الل علاو ىوىأ ) رينمتاتك الد) ةفرعملا

 هيد (هللاليبس نع) ورم وبأو يم لضيلةلداجملل ليل ءت(لضيلإ) هريغىلا هفطعت عنامن أ نيعلا تفي هفطعىناث نسحلا نعوءاليخو
 007 اىأ( كادي تمدقا؟كلذ )نب رادلاباذعهل عج ىأ( قي رحاب اذعةمايقلا مويه قيذنو) ردب موب ل تقلا ىأ(ىزخايندلا فهل)

 5 اخي الف ( ديبعلل مالظب سيل هللا نأو) بسكللاةل آديلا نال ديلاباهنعىنكر وبي ذكتلاورفكلا نمهسفن تمدقاموهنب رادلا تاذعىف
 !ليلقن الو ديبعلاوهو عجلا ظفلب هنارتقالةغلابملا ظفلب مالظلارك ذوهللا ناب وىأامب ىلع مطعوهو» ريغ ب ذبالو بن ذريغبا دحأ

 ابر طضم ىألاحوهو ةنبن امطو نوكس ىلعال مهنيدف بارطضاو قلق ىلع

 000 1 1 5 دش ل رام طل و هللا رض سافاش ال1111 لااا هاا

 ٠ لاكىأ( مل نيبنا) ىلاعتهلوقو ف اهلخ ديف ةذجلا لهل معب لمعيف باتكلا| هيلع قبسيف عارذالااهنبب |

  (تزتهاءاملااهيلعانل زن أ اذاف) ةسبايةتيم (ةدماه ضرالا ىرتو) لاقف ثعبلا م.

 | تيبنلليفو ةداعالا ىلعهنردق ىلع قلخلاءادتب اق هتردقب اول دتسنلو كقلخ في رصت: ىفانتمكوانتر دق
 [رابتخاوهةقلهلا ىلا ةغضملاريغت نأ <ل نيبنل ليقوةدابعلا هيلا نوجاتحتامو نورذنامو نون نامكلا
 |ىأ (ءاشنامماحرالا فر قنو) ةداعالا نعازجاعنوكيفيكءايشالاهذه ىلعردافلا نافراتخلا لعافلا
 | نمةدالولا تقو ىأ(كجرخن من )قلخا ماتمحرلا نمهجو رن تقو ى أ( ىمسم لجأ ىلا) هجمتالو هطقستال
 ا ىأ(م دش اوغلملمث) سنجلا ىلعةلالدلا ضرغلا ناللفطلا دحوااواراغص ىأ(الفط) ؟تاهمأن روطب

 | ىأ( رمعلا ل ذر أ ىلادرب نم مكنمو) ربكعلا غولب لبق ىأ (فوتب نم ك:.و) زِييملاولقعلاو ةوقلا لاك
 ىفناك اكريصيفأيش لقعي الف هإةعدب ربغتيام نسلا نم غلب ىأ(ًايش لعدعب نم لعياليكتل) فرخ او مرح
 | ىرتو) ىلاعتلاقف ثعبلا ىلعرخلآ اليل درك ذم هَ مهفلا ليلق لقعلا فيخس ةينبلا فيعضهتيلوفطلوأ
 | تابنلإتكرحنىأ (تزتها) رطملا نعي (ءاسلاهيلعانلزئأ ذاف) اهبف تابنالةسبايىأ (ةدماهضرالا

 فيش ًأاوتبنلاوهىلاعت هللا نالزاجوه( تتبن أو) تابنلاب عفنرت ضرالا نا كلذو تعفتراىأ (تب دد)

 قرشملا ئشلاوهو جيبملاوهجيهبلاوريضن نسح ف نص لكن م ىأ(جيهبجوز لكنم) اعسون ضرالا ىلا
 |ذانرك ذىأ(كلذ) ىلاعتلاقف بواطملاوهامامهياعبتر نيليلدلا نبذه درك ذاملىلاعتهنلا نا مث ليجلا
 عب ؛ملاذاهناىأ(ىق (وملا ىحهنأو) ذاصاادوجو ىلعةلادءايشالاهذهناو( قماوههللانأب) اوماعتل
 ا اك كلذكناكنمىأ( 001011 كارلا تسبب فيكس ءايشالا ع داجرامنم

 || نمرك ذامىأ ( روبقلاف نمثعبي هللا نأواهيف بي رالةين ةعاسلاناو) تانكمملاعيج ىلعارداق

 | سانلا نمو ) ىلاعتدل وق قحت .وملا دعب ثعبلا ناو قحاهماواهيف كشال ةنئاك ةعاسلا نأ اوماعتل لئالدلا

 | الد)داش .رالونايب هللا نمهعم سبل ىأ (ىدهالو) ثرحلانب رضنلاىنعي ) معريغب هللا ف لداح نف

 ان .رغمهربكتلارتخبتم هقنع .وهبنج ىوال ىأ (هفطعىناث) رونهلهنلا نمباّك الوىأ( رينمباتك

 ناوهوباذعىأ( ى :زخايث دلا فهل ) هللا نيد نعىأ(هللال يبس نءلضيل) اريكت قحلا نمهيلاىعديام

 لذه لاقي ىأ(كلذ قي رحلا ب اذعةمايقلا موب هقي ذنوإلاديعم ىبأن بةبقعووهاربصر دب موب لتق هنأ وهو
 | فرصتي ارأهجو ىأ ىلع ىلاءتةنلاو بن ذريغب مهب ذعيف ىأ(ديبعلل مالظب سيلهنلا نأو كادي تم دقام)
 موقف تزنةبآلا (فرح ىلعةللادبعي نم سانلا نمو ) لجوز ءهلوق ف لاظريغوهو لد عهمكسفهدبع

١ 



 نارقلاوهللاتانب 5 الملا لوقيالدج ناكو ثرحلان رضنلاىف كلت لاح (لعغ) هللا نيدىف (ةلافلاع نمسانلانمد)

 (ديرمناطيشلك ) كلذىف (عبش د) ىوطاب نيدلا فمصاخ نملك ىفةماع ىهوأ ىلب نمءايحا ىلعر داقريغهللاو نيلوالاريط اسأ

 )3 6,4 (هيلعبتك )هتفص هدعبام نالدب صم ىلع فةوالورمشلا فرهسم تاع

 كلذ نًاهْنلالوسراياولاقةباور قداز مههوجوت ريغت ىنح ساذلا ىلع كلذ شف دي دشهنلا با ذع نك و

 دحاو <نمو نوعستوةعستو ةئامعست ج وجأمو ج وجأ» نم لس وهيل ءةنلا ىبصةنلا لوسر لاق لجرلا
 قودوسالاروثلابنج ىف ءاضيبلاةرع_ثلاكوأ'ض يبالاروثلا بنج فءادوسلا ةرعشلاكس انلا ىف متأمأ

 ا :ريكف ةنولا لهأ كثلاقمن انريكفةنجلا لهأعب راونوكت نأوجرال ىناوراجلا عارذفةقرلاك ةياور

 ىاتلزن نيترآلا نيتاه نآدريغو نيسحن؛ نار .عثيدح ىو ىراختلا اننا كف هن لها راط

 هللا ىلصةللالوسرلوحاوناك ىتح ىطملا اوثذ- سو هيلعفللا لصةللالوسر ىدانفاليل قاطصملا ب ةوزغ

 اوبر ضي لو باودلا نعجورمكلااوط<ملاوحب ص امافةليالا كالت نمايكاب رثك أرب « لف مويلعأ أرقف لسوهيلع

 موبىأ | سو هيل عةللا ىلصةللالوسرلاقفركفتم مني زح سلاجو كاب نيب نم سانلاواودحبطن لو مالا

 ثيدحوحنرك ذورانلاثعب كت رذ نمثعب اف مق مدآل هللا لوةيموب كلذلاق لعأهلوسروهللا اولاق كلذ

 لكعمو من لاقافل أن وعبسر م لاقف باسر يغب ةنجلاافلأ نوعبس ىنمأ نم لخ ديك اقم“ هيفدازو ديعسىلأ

 ثرخحلان؛ رضنلاىفتلزن (ل عرفي هلا لداح نم سانلا نمو) لجوزءهلوق 0 افلأن وعيسد>او

 ءايحاو ثععبلار كش ناكونيلّوالاريطاسأ نآرقلاو هللا تانب تسال لوك نالوا اريثك ناك

 رشلافرمسملا درقملا ىأ (ديرم ناطيش لك ) لعريغب هللا فهلا دج ىف ىأ (عبتيو) !ارتراص نم

 رفكلا ىلا مهنود نم نوع دي نيذلار فكلا ءاسؤر مهو سنالا نيطايسش مهناامصدحأ ناهجوهيفو
 (هلاف) هعبتاىأ (هالون نمدنأ ا( ناطيشلا ىلع ىذقو ىأ (هيلعبتك ( هدونجو سلب |هنأ ىتاثلاو

 ةبالافو (ريعسلاباذعىلاهيدهمو) ةنملا قب رطنعهالوث نم لضي ىأ (هلضي) ناطيشلا ىنعي

 لاقفثعنلا ىركن#جلا مزلأ لالض ىف وهفه:ملبقب نمهنأ هيلعبتك ىنعملاوهعابتا نعرجز

 1 با ىنعي(بارت ارتنمك انقلخاناف) تولادعب ىأ(ثعبلا نم) كش ىأ(بي راف متن < ناسانلااهمأي)

 مدنمىأ (ةقلعنممن) ليلقلاءاملااهلصأو ىنملا نمهت رطب (ةفطن نن) لسنلا لص وهج مك

 (ةقلخريغوةقلخ ) غضعامر دق ة|يلق جل ىهو(ةغضم نم م)اظيلغام دريصت ةفطنلا نا كلذو ظيلغ دماح

 ىذلادلولا قلما ليقو طقسلاوهو ةروصمريغوةروصم لقو قلحلاةماتريغو قلخلا ةمات ىأ سابع نبالاق |||
 ٍ روصلا ماتامهدح أ نيمسق ىلا ةغضملا مسق ى اعتو هناحمبس هن اكف طقسلاةقلحن اريغو هتقولةأرملاهب أت

 دوعسم نبا نعةمقلع نعىورواهلك لاوحالاهذه نعصقانلاوهىناثلا مسقلاو طيطختلاو ساوحلاو ||
 لاقن اذ ةقلخري وأ ةقلخ بر ىألاقو هفكبكلماهذخ أ محرلا فت رقتسا اذا ةفطنلا نا لاق يل ءافوقوم
 امديعس مأ قشأ ىثن مارك ذأ بر ىأكلملالاق ةقلخلاق ناوةم_س نكن ملوامد محرلا ىفاهفذق ةقلخربغ

 بهذيف كلذ لك اهيف د كناف باتكسل امأ ىلا بهذاهل كا ةيف توع ضرأ ىأب قزرلاام لمعلا املجالا
 لاقهنع نيكحصلا ىفهاج .رخأىذلاو هتفصرخا ىلع ىنأي ىتحهعملازب الفاهخسنيف باتكلا مأىفاه دحيف
 اموب نيعب رأهمأ نطب ىف عمج ع دحأ قلخناق راتقلاالاوعر (تسوميلط انا رسال ١ اوسرانتادح

 ديعسو أ قشو هلمعو هاج ًاوهقزر بتكب اكل ءهللا عبي م'كلذ لمة غضم نوكيمث كلذ لثمةقاعن وكي مةفطن

 عارذالااهنيب وهنبي نوكي ام ىتحةنجلا لهأ ل معب لمعيل مدح أن اهرب_غهلاال ىذلاوف حورلا هيف فني مث

 هنيب نوكي امىتحرانلا لهأ لمعب لمعيل 5ك !ناواهلخ ديف رانلا لهأ ل معب لمعيف باكلا هيلع قبسيؤ

 نا هن 00 ناطيشلا ىلعىدق

 لعافوهو نأشلاو ىمالا

 هعبت (ةالون نم ) تنك
 (هناف) ناطيشلا عبت ىأ

 نع(هلذي) ناطيشلاناف

 هيدهب و) ليبسلا ءاوس
 رانلا (ريعسلاباذعيلا
 هناف ىف ءاغلا جاجزلا لاق
 ةرركم ناو فطعلل

 وباهيلعدرو ديك أتل

 ناكنا نمنالاقو ىل-ع
 ءازحخل لخد ءافلاف طرشال

 ىنمع ناك ناو طرشلا

 ربخ ىلع خد ءافلاف ىذلا

 ىمالاف ريدقتلاو ادتبملا
 فطعلاو لاق هإضي هنأ

 دعب نوكي دسيك أتلاو
 بتك ىنعملاولوالا ماسي

 نملالضا ناطيشلا ىلع

 راثلاىلا هتبادهو هالون

 ىركسم ىلع ةجلا مزلأمأ
 سانلااهيأاي) لاقف ثعبلا

 نسم بير منك نا
 مدترا نا ىنعي (ثعبلا

 مسي ر لي زف ثعبلا ىف
 ممقلخءديىفا اورظنت نا

 ابارتءادتبالا ىف مع ::كدقو

 0 ام#

 ةروريصوهواذهالاثعبلا ||

 اناف) ءامو بارت قلما

 نم)ك!أىأ(م انقلخ
 ا كا

 لاقل لو زعا ناك يعلو ناصقنلا نمءاسلم اوس قنا (ةقر يو ةقلخإ) :امر دق ةريغص ةيل ىأ(ةغضم نم مث)ة دماج

 وطو مهروصو مهقلخ ىف سانلا توافنتوافتلا كلذ عنيف لل لمرض رس ا ًاةقلخلا لماكوهاماهنم ةنوافم

 ةقلخ ىلا ةقلخ ءرمولاح ىلا لاح نم, انلقن امناو مهئاصقنو مهما و مهرصقو



 مسهيلع قحيامب وأ لدعلابةكملهأ نيب واننبي ضفا( قحلاب<-١بر لق) مكيلعةخي كلذ نوكيلت وما ىلا كل عيت ر(نيحىلاعاتمو)
 ١ مكحابر لسوهيلعهللا ىلسهنلالوسر لوق ةباكج ىلع صفح برلاةرضم ىلع كن أ طوددشاولافاكم وبلعددشو مهباحنالو باذعلا نم

 ءايلابن اوك ذ نب نعو (نوفصلام ىلع ) ةنوعملاهنم بونطملا (ناعتسملا) هقلخ ىلع فطاعلا( نمحرلاانب رو) بوقعي نعدب زكحاىب ردي زر
 لوسررصنو مطامآب يخو مهنونظهنلا ب ذكف ةبلغلاو مطةكوشلا نوكس:ن أن وعمطياوناكو هيلع ترجام فالخ ىلع لالا نوفصياوناك
 ه(ةبان وعبسون ا ىهوةيكمجحلاةروس)# > نوفصتامىلعناعتلاوهورافكلا ىأمطذخو نينمؤملاو ملسو هيلعهنلا ىلص للا

 هلوقب ةفص لوه!باهفصوو ةعاسلارك ذب مهياعاهب وجو لاع مثىوقتلاب مدآىنب ىمأ(مكب راوقتاسانلااهأإب) 6( ميحرلا نجحرلاهنلا مس
 . اهوجريو مهسفنأ ىعاوقبيىتح مهوقعباهوروصتي ومهرئاصببةفصلاكلتىلا (1798/) اورظنيل (مظعئمةعاسلاةلزلز'نا)

 0 0-5 0 رلا كلذ ديادش 8

 ىبدك نمنيب ونسي لصفاىأ (مس-حابرلق) مكلاجآ ءاضقن ىلا نوعتمتنىأ (نيحىلاعاتمو) موي ا

 رهظي اع مهندب و ىنيي لطفا هانعم ليقوردب موباوب ذعف هموقل باذعلا لجتسا هنأك باذعلاب ىأ (قحلإب)
 مهب رهب مه سعأام لاثتماب

 بلاطلا نم ةبغرلار وهظ بلطلا ىنعمو باطيلوأ بلط ىتملاب كب هئلاو مهيلع فر صنت ن أو هو عيمجلل ىلا ويصل
 || هناحبس هناك ليطإبالاو بذكلاورفكلاو كرمشلا نمىأ (نوفصتامىلعناعتسملا نجرلاانبرو) || ١. 7 او عا ازفالا

لاو نوفصنامىلعناعتسسملا نجرلاانب رورافكللادعوتم لقو قاع نيرا ىاد خلات ىلاعتو جاعزالا» كيرحتلا
 ' هل

 هباتك رارسأومدارعلعأ أ عنا ىإ ةرااةفاضاو
ْ 

 : *«جحلاةروسريسفن# 7 اهنأك هلعاف ىلاردصملاةفاضا

 | نامثىهوديجلا طارصرا اودهودلوةىلاناصخ ناذهلجوزعدلوق متنا تسريغةيكمىهو أ. اح ىضرالا لوززم ىلا
 : افرح نوعبسوةسجخو فال 1ة جو ةلك نوعستو ىدحاو ناتئامو فلأو ةْبآن وعبسو فرظلا ىلاوأ ى مكه لازاجا

 ءحرلا ءرجسرلا هلا مس 0-7 :

 || (مظع ئئةعاسلا ةلزاز نا) كح هس وس راوقتا سانلاا<.أي) لجوز عوق 0 7 0

 أ طارسشأ نم ىه لق ىلاعت هللا همظعا- مظعأ ئيمالو مظعلا,اهفصوو ةالئاطا لاخلا ىلع ةكرحلا ةدش ةلزلزلا 0 : 3

 ||| ةلزلزلا ليقو ةعاسلا ىأ (اهتورتموب) اهعمنوكتفاهمايقةعاسلاةلزاز سابع نب لاةواهمايق لبقةعاسبا 1 0 ا

 | عضتو) عضرتداواهعمتأرمالكىأ(تعضرأا عةعض ملك ىنن ليقول غشت سابعنإ ا لق(لهذن) || . "تح 6
 ريغلاهدلو نعةعضرملا لهذت نسحلا لاقاهلج لماح لكمويلا كلذ لوه نهطقسن ىأ (اهلج لج تاذ لك همنااذهنافأيش ل
 لبح نوب ال ثعبلا دعب نالاين دلا ىةلزلزلا نوكست لوقلا | ذه ىلعف ماعريغلاهنطب ىفأم لماحلا عضتو ماطف ايل اناا
 1 سما نباص لوقت اكهتقيقح ىلءالولب وهتو ىمالا ميظعت هجو ىلع ذهلاق ةمايقلا ىف ةلزازلا نوكستلاق نمو ةعاسلاو ةلزلزلا نجر

 || نعلو قيقحتلا ىلع(ىراكسب مهامو) هيبشتلا ىلع (ىراكس سانلا ىرتو) هتدشهب دي رتديلولاهيف بيشي | روت (لهذت) هلوقب
 || مهامو وحلا نمىراكس ل بقوم هزي لازأو مطوقعبهذأ ىذلاوهةثلا بان عفوخ نم مهقهرام لك ) ةنغلا لوهتلاو
 || ىكصهللالوسرلاق لاق ىردخلاديعس ىف نع(ق)#« (ديدشهتلا باذع نكلو) بارشلا نم ىراكسب (جشراابع ةيطرم

 || كيدي فريماوةباور ىف داز كي دعسو كيبل لوقيف مدآ ايةمايقلا موي لاعتو هناحبسفنلا لوقو لسو هيلع
 فلل كنملاقرانلا ثعبامو برلاةرانلا ثعب كتي رذ نم جرن أك ىمأي ىلاعتهنلا نا توصب ىدانيف

 ىذلا نعوأ اهعاضرا نع

 ::ئلكف ه5. ..- ع ليقو لفطااوهوهتعضرأ
 ١

 0 نكحلو عاضرالا لاح ىف ىتلا ىهةعضرملا ذا ةهدلا نماهقحلب ا هيف نعهتءزئاهيدن عيضرلا تمقل أ دقو ث دحاذ لوطا
  لبقاهداو ( اهلل ىببح ىأ( لج تاذ لك ع ضتو) هباهغصو لاح ىف عاضرالار شابت ناو عضرت نأاهنأش ىتاا عضرملاو ىصلا هيد ةمقلم
 " هيبشالا ىلع (ىراكس) رظانلااهيأ(سانلا ىرتو) ما-ةريغااهنطب ىفام لماحلا مضتو ماظفريغلاهدلو نعهعضرملا لهذن نسحلا نع هماسع
 . باذعنكلو) قيقحتلا ىلع ( ىراكسب مهامو ) ىسفن ىسفن ىن لك لاقىتحءاي ريكلا قدارسو توريجلاةدطلسو ةزعلا طاسب اودهاشأ ل
  ىرتو نسح لا نعو هزييموهلقسعب ركسلا بهذي نملاحو< ىف مهدرو ,هزبيتريطو مهوةعبهذأ ىذلاوههنناباذع فون (ديدشمتلا
 االيلناتيآلا تلزنهنأ ىور ناشط عى ىثطعكوهو ىلعو ةزج ةلامالابامهيف ىركس بارسشلا نمىراكسب مهامو فوخا نم ىراكس سانلا
 ظ ةليللا كلت نمايك اب رثك ريف مالسلا هيلع ىنلاامعأر قف قلطملا ىنةوزغف



 اودءتسافدع ولاا ذه نيقة ع ىأ كلذ (نيلعافانك انا)ةلاالانئاك ادع وى (انيلع) ةداع اللةدعمديعن هلوق نال دكؤم ردصم(ادعو)

 نا)ةاروتلا © ذلادعب نم ) مالبنلا هيلو ادت نا زل ىفانبتك دقلو) لاوهالاهذ- ف نم نص الخلال اسجل اص اويشو

 ىأروبزملا ىننعمب روب زلاو أ مالسلا هيلعد# ةمأىأ (نوحلاصلا) ءايلا تفيد ريغةزجءايلاةنك اس (ىدابعاج 'ري) مأشلاىأ (ضرالا

 ىازلا مضي فلخو زج ةءارقوليل دهنماو ذا لكلا ن الحول اهب ىنميباتكلا مارك ذلاو بتكلا نمءايبنالا ىلءلزنأام ىنعيبوتكملا

 (؟81/) 2ىا(اذهىفنا)ةنجلا ضراضرالاوروب زملاىنعم ربزلا عج ىلع

 00 روبزلا ليق( رك دلادعب نمروب زلا فانك دقل و) ىلاهتهلوق ف توملادعب ثعبلاوةداعالا | ٍ

 نم ىنعمو بتكلا عيج خسنت باتكلا كلذ نموه دنعىذلا باتكسلا مأوهركدلاوءايبنالا ىلعةلزنملا | 0

 0 بةكلارك ذلاوةاروتلاروب زلا سابع نبالاقو ظوفحلا حوالافبتك امدعب ىأرك ذلا |

 (نوحلاصلا ىدابعاهنرب ضرالانأ) لبق ىنعمانهدعبو نآرقلاوهركذلاودوادباتكروبزلا ليقوةاروتلا | أ
 ناءايبنالا_دك ىف ظوفحملا ىف تك ىلاعتهنلا نا ىنعملاو مسوهيلع ثلا ىلص دم ةمأ اهرب ةنجلا ضرأ نعي | |

 نوملسل!اهكيتفي زافكلا غار 1|نادارأ سابع نبالاقوهت ءاطب الماعد نابع نماخاص ناك ماين هن ١

 نمدعب نوحلاطاااهئثرب ةسدقملاضرالادارأ ل ِيةو نيمالازازعاو ن.دلاراهظاب ى اعتهنلا نم
 لصوهيفا-؟ل+يونآرقلاعبتا نم ىنعيةيغبلا ىلا الوصو ىأ(اغالبل) نآرقلا ف ىأ(اذهىفنا)اهيف ناك |

 ظعاوملاو ديعولاودعولاورابخالا نمهيفال ةباغك هيف ىأةبافكلا غالبلا ليقو باوثلا نموجربامىلا ||
 هللا نود نما دن نو دبعيال نيتمؤمىأ ( نيددباع موقل) ىلاعتهلوقوهوةبنخلا لادا ةازواو هلا

 نيملاع سابع نب لاقو جحلاو ناضمررهشو سهلا تاولصلا لهأ لبو هيلع هللا ىلص د# ةمأمه ليقو ىلاعت |[

 رفك لهأس انلا ناك ليق (نيملاعالةجرالا كانلسرأامو) لجوزعهل اوقع نولماعلان وملاعلا مهليقو أ[

 عوقوو مهرتاوت عاطقتن او مهتدم لوطا مهند ىمأ نمةريح ىفاوناك نيباتكلا لهأولالضو ةيلهاجو ْ

 باوثلاوزوفلا ىلا ليبس قمل بلاطا نكي منيح لسوءهيلعةللا لصادتهنلا تعبف مهبتك ىف فالتخالا ||

 اموىلاعتةثلالاق مارحلانم لالحلا نيب وماكحالا مط عرشو باوصلا ل بس مط نيب إل مهاعدقا ْ

 نمآ نم قح ىف ماعوه سابع نب لاقومط ةحرو ف ةصاخ نيم نسعي ليق نيملاءلا ةجرالا كانلسرأ أ

 هنعباذعلاريخأتايندلا ىف هلةجروهف نمؤبل نموةرخآلاوايندلا فهلةج وهف نمآن ف نمؤي ل نموأ|

 ىوبامتا لق) ةادهمةجران اما مسوهيلعهنلاىلصةللالوسرلاةلاصتتسسالاو ف فاو ال

 هللديحوتلاو ةيطالا صال_خا نمىلا جوبا نوداقنم ىأ (نوماسم مث :,لهف دحاوهلاهكل اماما[

 متماعأىأ (مكذآ ١ لقف)اوهسوواوضر ءأىأ (اول وت نافل اوماسأىأ مالا ماهفتسالانويدارماو

 ميدارب لوبهأتتل منودهبانأدبتسأال«ءاعف ىوتسنانيباراذناىأ(ءاوس ىلع اننبب حلصال أو برحلاب
 وهاب ك-ةماعأو هبنامجالا ىفاووتستا انعم ل يقودب لعلا ىف متنأو نحن ىوتسن هجو ىلع متت ذا [ىنعملاو أ[

 ةمايقلا موب ىنعي(نودءونامديعب مأ بي رقأ)لعأامو ىأ(ىردأن او ءريغو ديحوتلان نم كياع بجاولا ١

 متين الع فاك _نم ئشدملع نعبيغيالىأ (نومتكناملعيولوقلانمرهجلا لعيهنا) هللاالا هماعيالا
 مبرعأوهو مع عي ةصفيكى ريل كلر ابتخا مكن ءباذعلاريخأت ل ءاىأ(مكل ةنتفدلءل ىردأناو) ءرسو

 اذهو'

/ ْ 

 ,ملاعدنا ىأ( ن ومّك :املعي ولوقلا نمرهجلا لعيهنا) اونم .ؤتكناباذعلا ب لكي ىتمى ردأالوأ

 نولمعت فيك رطنيل لاحتمال

ْ 
 ظ

 ىنعي ( نيلعافانك اناانيلعا دعو ) ىلاءتهلوق رجافلق ىأال ارغهلوقهديعن قاخلوأأ ان أد باك الرغةارع ةافح
 ديعولاو دعولاو رابخالا
 ةيافكل (اغالبلإ ظعاوملاو
 ةيغبلاهب' غلبيام هل_صاو

 نيدحوم (نبدباع موقل)
 مالسلا هيلع دمت ةمأ مهو
 (ةجرالا كانلسرأ امو)

 انأامنامالسلا هيلعلاقو

 (نيلاعلل) ةادهم ةجر

 نا مهدعسيأع ءاحهنال

 ىتأام اف عبتي ل نمو هوعبتأ

 ةجروه ل دقو اهنم هبدصن
 نيرادلا ىف نينمؤملل

 ريخ ابايندلا ف نب رذاكللو

 هجروه ليقواهبفةب وقعلا
 نب رفاكلاو :|نينم هوملل
 باذ_عريخأت ايندلا ىف

 فسخلاو خشملاولاصتتسالا

 ىألاحو أهل لوعفم ةجرو

 امتا (امنالق) ةجراذ

 وأ ئيث ىلع مك-هلا رصقل
 وحن مح ىل_عئنلارصفل
 دب زموقيامتاوماقدي زامنا

 اعاىلا ىوب) لعافو

 ريدقتلاو ( دحاوهلا كما
 ىاةينادحوىلا ج وب

 ناىنعملا نوكنأز وجو
 (اولون ناف)اوماسأ ىأ مالا ىنم ماهفتسا(نوماسم متت ألهف)هلوصومامنوكتف ىلا جوبىذلا ( ثلاث - (نزاخ) - 58)
 به ذم نالطإ ليلد«يفو مكضعب صصخألوهب مالعالا ف نب وتسم ىأ لاح (ءا اوسىلء )هب تسمأام مكتماعأ(مكتن ذ ؟لقف) مالسالا نفل

 ةلاحال نئاك هنإب لعا ىنكلو هيل عىن :ءلطي /ىلاعت هللا نالةمايقلا مون نوكيىتمىردأال ىأ(نودعوتام ديعب مس رقأىردأناو)ةينلا

 ت نملعلا نسي فخار

 متعباذول اربخأت لعل ىردأامو( (مكل ةنتفولءا ىردأ ناو هيلع زا وهو نيمأ ملل داقحالا نم كرو دص ىفهنومتكتنامو مالسالا



 نسحلا ىفةلصفملاةلصحلا (ىنسحلاانممط تقبس نبذل نا) هوطعي رف سنأ عون عاملا فوامصاوراص مهنالام أيش( نوعمسيالابيف ,هو))

 ديدانص ىلع مالسلا هيلع هنوالت دنع ىرعب زلانبالوقلإباوجتلزن ةعاطال قيفوتلاوأ باوثلإبىرشبلاوأةداعسلا ىهو نسحالا ثنأت
 ١ هلوق نا ىلعةكن الل جيلمونب وحيي_ملا ىراصنلاو ارب زعاو دبعدوهيلا سيلأ نودلاخهلوق ى لانا نود نمنودبعتامو كنا شب رق
 : مهج نع (اهنع) ةكئاللاوحيسملاو ارب زعىنعي(كئلوأ)نايبلا فدي زفدانعل هأ مهناالا لقعبالا للام نال موانئ النو دبعتامو

 هذه أرق هنعهللا ىضر ايلعنا ىوراملل نينمؤملاعيج ىنسحلاانممط تقبس نيذلانا هلوقب دارملاليقو مهتدابعباوضر, لمهمال (نودعبم)
  قيانعلاانمملتقبسةتلاهج ردينجلالاقوفوعنبن جرلادبعو دعو ريب زلاوةحلطو نامءو(18) رمعوركبوبأو مهنمانأ لاق مثةبآلا

 0000 1 يا 777 7 7113 وجمل | حرث ثا بع

 || سفنتي مءامتهردص لجرلا الع نأوهربفزلا لبق( ريفزاهبف مط) ني دوبعملاو نيدباعلا ىنعي (نودلاخ || 4 0 0
 || نمرانلا ف قياذاةبالاهذهىد وعسم نب !لاق (نوعمسالاهبف مهو) باذعلا نم مطانيامةدشوه لبقو 0 ) ةياهنلا ىف

 | رخأ تيباوتاف تياوتلا كلت مرخأت يياوت قتيياونلا كلت تلعجمئراننم تياوت قال_عجاهيف دخت | ىو د0 عي ديسح
 1 نبذلان ا) ىلاعت هلوق ف هريغ ب ذعيادحأرانلا فنا مهنمدحأ ىريالوأيش نوعمسي الفران نمريماساهيلع 0-07 20

 6 ةدعلاوةداعسلا ىنعي ىنسحلاانم مط تقبس ن.ذلاالا ىآالا ىنعع انهن ا ءاماعلالاق ( ىنسح اانممط تقبس ىااهنع داعبالا ىف ةغلابم

 || ةداعسلاهلا نمد ت قبس نم لكى ةماعةبآلا ليق(نودعبم) رانلا نعىأ (اهنع كتئلوأ) ةنيلبةليجلا و ا
 ١ ناكل ذوهراك» دبعي نمةدابعلو عئاط هنلوهوهننا نود نمد_بع نم لك كال ذب ىنع نب رسفملارثك ؟لاقو اهيف نم توصو اهتوص

 اص نوتسوة الث ةبعكلالوحو ميطحلا ف شي رقديدانصو دجسملا لد لسوهيلعهللا لص هللا لوسر || (مهسفنأتهتشاابف مهو)
 | نمنودبعتامومكناهيلعالت مثهمقأىتح إسوهيلعهتلا ىلصةنلالوسرهماكف ثرحلانبرضنلاه ضرعف || (نودلا) ميعنلا نم
 || لاقامعةريغملا نب ديلولا هريخاف ىمهسلا ىرعب زلا نب هلا دبع لبقاف ماقمثةثالثلا تايآل امهج بصح هللا نود بلطةوهشلاو نوميقم
 ْ د هللا لص هلال وسر اوعدف هتمصخل هندجوول هللاوامأ قرعل زلانبالاقف ملسوهيلعهللا لص هللا لوسر ىط مهنزعال) ةذللا سفنلا

 || دوويلا تسيلأ لاق من لاق ماهج بصح هللا نود نم نودبعتامومكن|تلق تن أ ىرعب زلا نب!هلل اقف لسو هيلع ةخفنلا (ربك الاعزفلا

 || مهلب ٍمسوهيلعهنلا لصىنلالاقف ةكسئالملانودبعي حيلمونب و حيسملادبعت ىراصتلاو ارب زعدرعت || (ةكئالملا مهاقلتتو)ةريخالا
 | اهنع كتلوأأةكنالماو حيسملاوارب زعىعب ىنسملانم مط تقبسنبذلا نا ىاهتةنلالزئفناطيشلا نودبعي | ةكنالملا مهليقتسست ىأ
 | ةبآلا نمدارملان ا ةعاجمعزو نومصخ موق مهلبالدجالاكلهوب رضام ىرعب زلانب!فلزن أو نودعبم | ةنجلابا اونأ ىلع نيثنهم
 | نم و كنالاقل سانلاو ةكئالماهبدا اراولوهللا نود ن«نود.عتام وكن |لاق ىلاعتهننا نال مانصالا ىلوالا ىذلاكم وباذه) نولوقتي

 أ تومالب دواخر انلا له أيىداني وتوم جذي نيح .وهليقوةريخالاةخفنلا ىنعي سابعنبالاق( ربك الا || ىرماعلاهاين دلافكب ر
 0 ىأ(ةكنالملا مهاقلتتو) هجرك ن ادب رب نماهنمهللا ج رك ن أدعب كا ذو مهج ىلع قطن نحوه ليقو مهنزحبال (ءامسلا ىوطن موب)

 1 وايندلا فىأ (نودءوت متنكىذلا موب اذه) نولوقيو مهنؤ نه. ةنجلا باوبأ ىلعةكنالملا مهلبقتست ءامسلاىوطت مهاقلتتوأ

 ىلطك ى عملاو ةفيحصلا لجسلاسابعنب لاق : (بتكلل لجسلا ىلمك ءامسلا ىوطن موب) لجوزعهلوق | اهموجنرب وكتاويطودب زب

 انصوهوااهموسروجو
 اهي وطنو اهعمجت رشنلا

 ىأ(لجلا ىلك )
 ةزج(بتكلل) ةفيحصلا

 ىأةباتكللراموطلا ىوطياكىأ ب اتك-ال مهريغوةريثكلا ىناعملا نمهيف بتكي ادلى أ تابوتكملل ىأ ص فحو ىلعو

 هللاىلا نورشحت كن |سانلا اهب لامتف ةظعومب لسو هيلع هللا يصهنلالوسرانيف ماقلاةسابع نبا نع(ق) ش0

 | ىف مطزانماولزناذااهبهلت ةكوسواهتود ىنعي(اهسيسح نوعمسإال) لةعيالا امو لقعي نا نمنال نودبعت
 || عزفلاممت : رك ال) ىلا ءتهل اوف ن رومقمىأ(نودلاخ)ةماركلاو ميعنلا نم ىأ (مهسفن أت هنئاامذ مهو ةنجلا

 1 اذادابعلالامعأ بتكي كلم مسا لجسلا ل يقورشنلادضوهىذلا جردلاوه ئطلاواهم وتكم ىلعةفيصصلا
 || قربك الاعزفلامهتزحالربدقتلاوهيف بتك,ىذلاراموطلا لجسلا ىوطاكءامسلا ىوطن ىنعملاو هيلا تعفر
 : ظ ةمايقلا مونمهديعن كلدك الرغةارع مهتاهمأن وطب ىفمهانأدباكىأ(مديعن قاخلوأأن أ دباك) مويلا كلذ

| | 

 ةاقح

 ٠١ ناكبناكل يقو هيلا تعفراذا مدآىن بتكى وطي كلم لجسلا ليقو بوتكملا عفربمث ءانبلاكردصملاهإص أَ تكلا نال هيف بتكي امل
 ' ًانأدباك )لوعفملاىلالوالا ىلعو لعافلا ىلا فاضم ىلفلاو اهيف بوتكملا ةفيحصلا مسا اذه ىلع باتكلاو سو هيلع هنن لصهننالوسرل
 "لوا ىأانادبل فرظ قلخلوأو هديعن هانا دب ىذلا لثم هديعن ىأةلوصومامود ديعنهرسفي رمضملعفب فاكلا بصتتا (هديعن قاخلوأ

 'ءاديالإبةداعاللاهبشتايناثم ديعيالو ا هدجوأ كف ىأهداح | قال |لوأو ىنعملا ف تباثلا ظفللا نم طقاسلا لوصوملاريمض نملاحوأ قلخام
 "' ةداراهتركنوهت دحو كذكلو لاجرلالو أدب رتىنءاجل_جرلو أوه كلوق فهل قاخ ىفريكنلاوءاولا ىلعامطةردقلالوانت ىف
 2 عمجال اردصم قاخلا نال قئالدخا لوأ ىنعم قاخلالّوأ ناخ ل وأ ىنعم كلذ كفالجر الجر مهلمدغت
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 ىلاهباحصأو ىسيعهنلاىنن بغرف مويلا كدحالراني دةئام نماربخ مهدحالر ولا سأر نوكي ىنحهباصأو |
 ىلا هباحصأو ىسيعةنلا ىن طبه مثةدحاو سفن توك ىسرف نوحعبصيف مهماقر ىف فغنلا موف للا لسريف هللا
 لسريف هللا ىلا هباعص أو ىسي هللا ىن بغربف مهننثو مهمهز» المالاربث عضوم ضرالا ىف نودحيالف ضرالا

 نمةباصعلا لك أ:ذئمويف كتكربىردو كتر ىتبنا ضرالل لاقي مثةفلزلاك اهكرتي ىتح ضرالا ل غيف
 نمةحقتللاو سانلا نم مائفلا ىنكت لبالا نمةح للا نا ىتح لسرلا ىفكرابي واهب نواظتسي وةنامرلا

 اهي رهنلا ثعب ذا كل ذك مهامنيبف سانلا نم ذنخفلا ىنكستل منغلا نمةحقتالاو سانلا نمةليبقلا ىنكنلر قبلا

 جراهتاهيف نوجراهتيسانلارارش قس و سم لكو نملك حد ر ضب ةتف مهطاب [تحن مهذخأتفةبيط أ

 لخنلا ةفئ اطىفهاننظىتحهلوق ة«ثيدحلا ظافلأ سي رغح رشإلا ملسمهجرخأةعاسلا موقت مهياعفرجلا

 ةدش نمهعفرو هنوص ضفخ ىأ عفرو هيف ضففن هلوقو ئثلا نمةعطقلا ةفئاطلاو هبناجو لخدلاةيحان ىأ |

 هناهلوقدىمأ نمي وختلاو هتنتفةدش نم عفروهلاني وهن هسعأ نم ضفخ هنا ليقود يمأ ىف هن ماكستام

 اقي رطوادصق جري هنا ىأةلخ جراخ هناهلوقاهد> نعةجراخ ىأ ةئف اطهلوقورعشلا دعج ىأ ططق باش
 ممايأ نم موبر دقاور دق ىأهردقهلاور دق أهلوق دف أ ىأ ثاعفهلوق ئشلا فلوخدلا لاختتلاو ناتهج نإب
 ىأنيلحم نوعبميفهلوقو مهيشاومىأ مهتحراس مهيلعح ورتفهلوقوهناقوأر دقب هيفاواصو ةدوهعملا
 اهسئرو لحنا! لف وهو بوسعي عج لحتلا بيساعيك هلوقم» اا تالغو مهض رتب دج أدق نيطحقم

 نيتدورهم نيبهلوق باشنلابىربىذلا فدطا ضرغلاو نيتعطق ىأض رغلاةيمر نيتلز جهعطقيف هلوق |

 هلوقنارفعزلاوسرولاب رفصالا غبصلادرطا ليقو نيتلح ل يقو نيتقش ىأةمهتملاب وةلمهملا لادلاب تور
 عج ىسرف منغلاو لبالا فونأ ىف نوكيدود فغنلاو مطاتقب دحالةوقالوةردقال ىأ مطاتقب دحال نادبال

 دارأو فاقلابىوري وفلزاهعجوة ارماكى أةفلزلاكهلوق ةنئنملا مهحب رىأمهمهز هلوق ليتقلاوهو سب رذ |

 مهر ىلا عت هلوق ريسفت ف دي ىناثلاهجولا ل لتقلاءادأو فالتخالا جراهتلاو نوفلتخ ىأنوجراهت |[

 نبةفيذح نع (م) باسملا فقومىلا مهروبق نمنوجرخق ئالخلا عيجل يق نولسنيبدح لكنم أأ
 ةعاسلارك ذناولاق نورك ذ ناملاقفرك اذن نحنو اذيلع | سو هيلعهللا لص ىننلا علطا لاق ىرافغلا ديسأ

 لوزئواهب رغم نم سمشلا عواطوةبادلاو لاجدلاو ناخ دلاركذف تايآرم:ءاهلبق نورت ىتح موقت نلاهنالاق

 برعلاة ري زجب فسحو بر غم اب ف خو قرشملاب ف - فوسخ ةثالثو جوجأمو جوجأبو مص نب ىسع
 ةمايقلاىأ( قا دعولابرتقاو) لجوزعهلوق ف مهرمش حج ىلا سانلادرطت نعلا نم جر ختان كلذ رخو ||

 اذاف) رهملاوافلاة-عاسلا موقت ىتح هبكر يل جوجأمو جوجأ» ج ورش دعب ولف ىنتقاالجر نأول ةفيذح لاق ||

 نماورذكن يذلاراصبأ تصخشتماقاذ|ةمايقلان ا ةبآلاىنعمل يق (اورفكنيذلاراصبأ ة.دخاش ىه ||
 ايندلا ىف ىنعي(اذه نءةلفغىفانك دقانلب داي)ت واوقي ومويلا كلذ لوه نمف هرطتداك:الولاوهالاة دش

 لجوزءهلوق# اهءذومريغف ةدابعلاانعضوىف ىأ (نيملاظانكلب ) ناكريغهناانلقو هبانب ذك ثيد |
 اهدوقوواهبطح ىأ(متهج بصح) مانصالا ىنعي (هنلا نود نم نو دبعناموإ) نيكر. دلل باطخلا (مينالأ

 ناكول) ن واخاداهبف ىأ(ن ودراواط متأ)ك را بصالا لص او ءايسصخلابىت رباكرانلا ف مهب رب ليقو

 ىسيعةلل| ىنرضحي وءامق يم هذهم ناك دقل لوقيف مهرتنآر ع واهيفام نوب رمشيف ب ربط ةربح ىلع مهلثاوأ

 | اهرمشق تيدا ىفةنامرلا فحق و نيعب رأ نوغلبي ليق ةعاجلا ىأةباصعلا لك اتهلوقاهتفاظنو اهءاوتساءب ||
 | هلوقوةليبقلا نو دذخفلاو سانلا نمةعابجلا مائفلاو نيالا تاذةقانلاة<قللاو نبالاءارلارمسكب لسرلاو |[

 . 2.7622 22ل222222222 سس سس سس ||| | م عت

 ىأ(قحلادعولابرتقاو)
 اذاف) اذاباوجو ةمايقلا
 ا اذا ىحو (ىه

 ةداس ةازاجلاىف عقن ىهو

 مهاذا هلوقكءافلادسم
 ءافلا تءاحاذاف نوطنقيي

 لصوولع انتواعتاهعم
 دك ايف طرمشلاب ءازجلا

 وأةصخاش ىهف ليقوأو
 ناك ة:صخاش ىهاذا

 موي ريمض ىهوادبي دس

 هرسفي وراص:الاه>حضوب

 نبذلا راصبأ ةصخاش)

 ةعفتسص ىأ 0 اورفك

 فرطت داكن ال نافجالا

 (انلي واي) هيف مهام لوه نم
 هريدقت فوذحم قلعتم

 نولوقي واذلي واب نولوق
 دق)اور فكن يذلا نملاح
 مويلا(اذه ن.ةافغىفانك

 انعضرب (نيملاظ انكلب)
 اهعضوم ريغ ىف ةدابعلا

 نمنودبعت اموكنا)
 مانصالا ىنعي (مللان ود

 منال هناوعأو سلباو

 مهعابتاو .هل م-هتعاطب

 مهتدبع مف مهتاوطخ
 ”ىرقو بطح (بصح)

 ف منا مدر نيج
 نولخاد اهيف (نودراو
 - (ةللاعال اوه ناكول)

 ام (اهودر رام) مممز

 ىأ (لكو) راناا اولخد

 ف(اهيف) دوبل اود اعلا

 (مهط نودلاخ) رانلا

 نين( ريفزاهيف) رافكلل

 لي وعر ءاكب و



 ىأ(ن ودب عافكب راأ او) ةفاتخريغةدحاوةلماهبلاراشياهنع نوفر تن الاهيلعاون وكن نأ ب جيىلاكتلم ىه مالسالاةلم نا ىأةراشالا

 اركش ىتودبعافارايتخا كتير

 ىلا فرص مالكلاناالا

 تافنلالاةقيرط ىلعةيبغلا
 مهني در اواعحو ىنعملاو

 اقرفاورادواعطق مهني اف

 ناب مهد_عون مث ابازحأو
 لكأ) ةفلتحلا قرفلاءالؤه
 م«يزاجف(نوعج اراثيلا

 لمعي نف) مهلا مى لع
 وهو) ايش (تاحلاضلا نم

 نامالابجيا.ع(نمؤم
 (هيعسل نارغك الف) هب

 روكشم هيعس ناف ىأ
 لثم نارفكلاو لوبقم
 نااكباوثكانام هس ىف

 دقوهئاطعا ىف ثمر كشلا

 غلب نوكيل سنا نو
 ةظفحلا ىأىسلل (هلانا اد)

 ةفيخص ىف(نوبناك )ان ماب

 (مارحو) هبدبيثنف هلع
 صفح ريغ ىوكم حو

 لك ناتغلامهوفلخو
 ىنعم هدضوانزولالحو

 عنتمملا مارجلاب دارملاو

 ةيرق ىلع) هدوجو
 (نوعج ريال مهتااهاكلهأ

 كلهم ىل_ععنتمو ىنعم لاو

 ىلا عجربإل نأ نكمريغ
 ىلع مارحو وأ ثعبلاب هللا
 انردق ىأ اهاكلهأةب رق
 مهكالحابانمكحوأ مهكالدا

 ةبآلا فروكذملاوهو كلذ
 طاصلا لمعلا نم ةمدقتللا
 مالكلا اومالكلااهدعب يحن ىتلا ىه( ىتح) مالسالا ىلا فكلا نمنوعجربل مهنا روفكملاريغروكشملا ىتسلاو

 متعطقتو مالكسلا لص( موئدي مهسمأ اوعطقتو) ةفاكسانال باطخلاواراختفاو (؟95)
 ييحسلحييحييييييييبييبييييييبييبييببيبيبببببباامسسس ل22 22-22

 ىا (مكتم أ هذهنا) ىلاعت هلوق ُة ةنآب اريغ نمهايااهتدالو ىأةدحاوةنآ اه سم وامه أ ثانلعجو

 | ةعاجلاةمالاونايدالا نم مالسالا ىوسام لطب اف مالسالا وهوا دحا وانيدىأ(ةدحاو ةمأ) كني دوككتلم

 ىأ(ن ودبعافكب رانأو) دحاو دصقم ىلعاهلهأ عامتجالةمأ ةعيرمشلا تلعجو دحاو دصقم ىلع ىهىنلا

 نيدلا فاوفلتخا ىأ(مهنبب مهسمأ اوعطقتو) فو دحو ىأ قو دبعاف ىريغ ل برالو ىنبدىوس نبدال

 نف) مهامعأب مهيز جف (نوعجارانيلا لك) ضعب نم مهضعب اربتوا طعب مهضعب نعل ىتحاب از اقر فاورا صف
 هيلعباثيو ركشيلب هيعسلطبيالودححالىأ (هيعسانارفكالف نمؤموهو تاحلاصلا نم لمعي
 لجو ,زءهلوق ف ةازاجما كرتنارفكلاوةازاجا هللا نمركشلا ل يقوه نوظفاحو هلمعل ىأ(نوبناك هلاناو)
 نأمهانكتلهاةب رق لها ىلعماوحوهانعم سامع نبالاق (نوءجربالمهنأاهانكلهأ ة برق ىلع مارحو)

 نوبوتبالمهنال,طامعأ لبقن نأ مهكالهبانمكحةب رق لهأ ىلءمارحوهانعمليقو كالطادعب اوعجرب

 جوجأب نعربخ أ ههفيهللانا كلذو دا مفدي رب ( جوجأمو جوجأ,تحتفاذا ىتح) لجوزعهلوق هب
 لوزنلا نو عرسي ىأ(نواسني ب دح لكن ممهو) مّدآىن راشعأةعسنامهن الاقي ناتامبقامهو جوجأمو

 ليلدب حصالاوهو جوجأمو ج وجأي مهدارملا نأ امهدح أن اهجوةبانك-لاهذهىولالتلاو ماك آلا نم
 ىتح عفرو هيف ضففن ةادغت اذ لاجدلا سو هيلع هللا لص هبا لوسر رك ذ لاق ناعمس نب ساونلا نع ىورام

 ةادغلالاجدل!ت رك ذهنلالوسرايانلق من: شاملا ةفانيف كلذ فر ءهيلاانحراماف لا ةفئ اط هنا اننظ
 هججحاناف مكيفانأو جرخ نا كيل ع ىفوخ ل اجدلاريغلاقف للا ةفئاطف هاننظ ىتح تعفرو هيف تضفقت
 ةئفاط هنيعططق باش هنا سم لك ىلع ىتةيلخ للاو هسفن يدع *ى سما لك كيف تسلو جرخ ناو كنود
 ماشلا نيب ةاخ جرا هنا فهكلاةروس حتاوف هيلعأ ارقيلف نم هكردأ نف نطق نب ىزعلا دبعب ههيشأ اك
 موباموب نوعب رآلاق ضرالاىفهثيلاموهللالوسرايانلق اوتبثاف هللا دامعايالاممش ثاعوانيمي ثاعف قارعلاو

 هيفانيفكستأةنسكىذلا مويلا كلذفهللال اوسرايانلق ؟<.اياكهمايأ رباسوةعمك مون ورهشكم ون و ةنسك
 ىلعى يف عرلاهنربدتسا ثيغلاكلاق ضرالا فهعارسا امو هللا لوسرايانلقهردقهلاوردقأ ال لاق موب ةالص

 مهت>راس مهياعحورتف تبذتف ضرالاورطقفءامسلا مط سم يفد نوبت ب وهب نونم ويف مهوعديف موقل'
 فرصنيفهلوق هيلعنودربف مهوعديف موقلا أ, مثرصاوخهدمأواعورضهغبسأوار د تناك املوطأ
 هعبتتف كزودكىجرنأ اطلوقيفةب رخابرعوم-طاومأ نم ئشمهيدباب سيل نيلحمم نوهبصيف مسهنع
 هوعدب مث ضرغلاةيمر نيتل زج هعطقيف فيسلابهبرضيفابابشا ل الجر وعد م للا ببساعيكاهزونك
 ةرانملادنع لزنيف مالسلاهيلع ميسم نب ميلا هللا ثعبذا كلذ كوهاهنبف كحضي و ههجو لاه. و لبقيف

 هئمردحت هعفراذاورطق هسأرأط أ ط اذا نيكلم ةكجأ ىلع هيفك اعضاو نيتدورهم نيب قشمد قرش ءاضيبلا
 هكردبىتح هبلطيفهفرط ىهتذي ثيحىللا ىهتنيهسفنو تامالاهسفن عردج رفاكل لحالفؤلؤللاك ناج

 مهدحبو مههوجو ىلع حسجف «نمةنلا مهمصعدق موقد مالسلا هيلعىسبع ىأي مئلتقيف دل بابب
 نادبالىلادابع تج .رخ أ دق ىفا مال_لا «ياع ىبسع ىلاهنلا ىج واذا كلذك, وهاهيبف ةنجلا فمهتاجردب

 رميف نول في بد_ح لك نءمهو ج وجأمو جوجأي هللا ثعبي وروطلا ىلا ىدابعزرف مهلئاقي نأ دحال
 0000009 1 ا 1 1 فراك رولا تن191وراس#هنهم1173:0881هاههانلما

 مهلئاوا
 . ىلافانملا فذح مفاضملا ف دف امهدس تف ىأ( ج ولا وجوجأب تحتف) اهزيح ىفام و (اذا) ىنعأعا ازهاو طرشلا نمةلا ىكحملا
 . سانااىلا عمجار (مهد) جوجأمو جوجأب اهتمةعست ءازج ا ةرمشعسانلا لاقي نافل تنبت ز ا تا جرار برع

 0 :رسدي( نول ني عافتراىأض رالا نمزشن (بدح لكن مل دسلا حتفي نيح ن وجر جوجأمو جوجأد مهليقورمشحن ا ىلا نيقو ملا



 ماغدابر كب وب أو ىاش ىجئانباوثاغتساوانوعداذا ( نانم .وملا ىجنن كلذ كو ) ةد>ولاوثحولاوةلزلا مغ( مثلا نمهانيجنوهلانبحتساف) لطلاب
 بضوردصملا ىلا لعفلا دنسأوافيفحتءايلا نكسف نينمؤملاءاحنلا حد رب دقت ليقو ميلا فمغدنال نونلا نال ضعبلا دنع ملا فنونلا
 تارورضلاهبابوءايلا نيكستهيفو (”؟9/9) زوجالاذهول اوعفملا دوجو عملعافلا ماقمر دصملاةماقا هيف نكلءاجبلاب نينمّزلل

 | ةيجتلا نم ىجت هلصأليقو

 تفدذح كنينونلا عاّتجال انب راياولاقف هعيبستةكئاللاتعمسف توجو قوه ميسفلاقر كا 8 واف
 لزنت ىف نبءاتلا ىدحا ىاصع سنوب ىدبع كلذ لاقفلوهجم ناك نمافوركملتو هةياوراقوت ل 0

 ىدانذاابركز رز ةكناللا [6 ملكاق حاض لمت ةليلو موب لك ىف قه_نمكيلادعصيناكىذلا
 (ادرق قرذنال بر هبر نمىأ (منلا نيد ىلاعت هلوق كالذف لحاس ا سماق دنعلاو مخل ظ
 اذ[ فرو خل اذ ودام كسعدق تاق نافانب اوثاغتساوانوعداذاب ور كسلا نمىأ (نينمؤملا ىجنن كلذكو) تاماظلا كلت |

 ردقتن نا نأ نظفاهنمواب ضاغمتهذذاهلوقاهنمءايبنالا نما رنذلا عوقوزاسا نسا او

 لبق تناك لهةعقاولاهذ- هىناوفلتخاد قف ىلكسلا باوجلاامأ تاق نيملاظاا نمتنك ىناهلوفاهتموهيلع |

 تافادلا ىف ىلاعتهلوق ليلدب ت وحلا نطب نمةتلاهجرخ أن ادع هتلاسر تناك ابع نب الاقفال مأ ةلاسرلا
 ناح دقو دونا لبق تناك تعقاؤلا دع نأ ادهم تبثف نودي زب وأفلأةئامىلاهانلسرأوهجورسرك ذا

 رص جند الحل ليت تلاوهو ةوبنلا د عباهعنموةوبنلا لبقر اغصلا مهبلع مهل

 قيضن نل ىأ هانعم مدق:دقف هيلعردقتن ع نان أن ظفهلوقام أ وءايبنالا لاح ىلوأ كلل الو أ هموقل هنا ىلع هلمف

 ليقومرايتخا ىفهبياع ىيضي اللعن هلا ناو حرت ةيزو أو“ كاب ظ سنوب نأ كل ذو هم ْ

 فارتعا اذهو هعضومريغىفئشلا عضو مظلاف نيملاظلا نم تنك ىناهل اوقامأوةردقلا نمال ردقلا نموا

 ىلع ب اذ علاب هئاعدلوأ يباع ظعسلو أير نذادتبة مرتع رين وا ناسا دعا

 الب اديحوهعدبالو هئرب

 هللا ىلاه سمأ درم ثراو

 ك او) لاقف اماستسم

 منافعأ (نيئراولاريخ
 ىلإنأ الف ىنرب نم ىنقزرت

 قابىأث راو ريخ كناف

 هلانبهوو هل انبجتساف)
 هلانحلصأو) ادل و( ىحب

 ةحلاصاهانلعج (هجوز :
 دعب ىأ راقعلا دعب ةدالولل م هتلاشر تناك ليقواشلط تا ة ناك لك لع هيردلق عم لضفالا كرت ءايشالا: ذه قودم ٍ

 تناكو 0 6 منوال نوكيا ذهب لعق نوحسملا كذلك اذانيلسرملا نا سنو ناوةلو قتل م

 كب (مهنا) قلخلاةئبس برز قياما هب رىدانذلاب ركذم) لجوزعملوق ف معابشاوليمغتلا ا ةحا

 اوناك) نيرو ذم ءانالا 00 (نيثراولاريخ تن او)اثراو ىنقز راو ىندعاسي ىلدلوالا ديحو ىآ (ادرف ىنرذنال ْ

 (تاريحلا ف نوعراسي هلانبجتساف) نيقزارلاريخ تن أو هلوقكو هفزاجاو ليثلا ليبس ىلع ذهو مط ثراولا هناو قاد ءانف دعإ
 اوقحتسا امنا 2 قلخلااةئيس تناك ليقوامقعتناك امدعب ادولواهاناعج ىأ (هجوزهلانحلسأ 89 ادلو ىأ(ىحيبلانبهوو

 ا ري راوي | فني دوك كمل ءايبنالا ىنعي (تاريملا ف نوعراسياوناكمهنا) قلما نسحاهقزر نإبهلىلاعتةنلا اهحلصأ
 0 ا .٠ | ءصرح ىلع لدن اهنالءرماهب حدجامريك أن م تاريسحلا ىفةعراسملاوهتني لهأواي رك زليقو ةروسلا هذ

 00 0 ربل عسا نب مادا دا اومض مهنا ىنعل(ابه روايغراتت 2 د)لج 1 زعل 3

 اعمط ىأ (ابهروابغر (نيعشاخانل اوناكو) ىلاعتهلوقوهو عوشحلا ىناثلاو ا ى!
 والرد اوفك فول قعوقولانمافوخ رومالاىف طبننالىدلارن_جلاوع مشاتل ن وكيف تلقا رولا ممل 8

 دي را كألورشب ىنسسع مل تلاقاماعيج مارح او لالخ ع نمايلكاناصحا ىأ(اهجرف تنصح ىنلاو) ىلاعت هلوق وقوم

 كلذب انقل اهعرد بيج ىف خفن ىتح لي ربجان ىمأ (انحور نماهيفانخفنف) نارمحتنب عم هوا ع

 ةلالد ىأ(ةبآ اهن اواجانل جوز هنا فيوز تك ىساخ رشت هيلا حورلا فاض واهنطب ىف عيسملا يف

 مالكلا ىنعمتلق ةبآلاقفيكف نانا امه تلق ناف بأ يغ نمدلو قاخ ىلءانتر دق لاك ىلع د

 لاخلا عضوم ىف نار دصم

 ةبغرلل ىأهللوعفللاوأ

 اوناكو) انم ةهرلاوانمف

 انيرجأ (انحور ن.ءاهبفانخفنف) مارخاو لالخلا نمهتظف-(اهجرف تنصحأ) ىنئارك ذاو ىأ (ىتااو) نيفئاخ نيعضاوتم ( نيعش
 هيلع ىسعفي رشنل ىلاعتهيلاحورلا ةفاضاو اهنطب ىف ىسيعخفنلا كلذ انثدحافاهعرد بيج ىف خفنف ليرربجان نم 31 0
 ىهوةدحاو ةنآامهعومج ءامهطاح نال نيتنآراهنلاو ليالاانلعجو لاق[ منيتيل قي لاغاو(نيملاءلل) ناثل اوعفم ( ةنآ اهنباواهانلعجو) مذ

 متم هذهنا) نيتك أ ارق نمةءارقهيلعلددوهياعفواظعملاوعفم ةب اف كل ذك اهنباوةنآ اهانلعجوريدقتلاو ألخ ريغ نمهايأاهتد

 امرأ 3



 , يا 5 0

 (نوئلااذو) دأسفلار دك مهحالصب وشيال نم ىأ (نيحلاصلا نم مهنا)ةرخآلاف (198,آ9) ةمعنلاوأاننوبن (انتج رف مهانلخدأو)
22للشللخا7ب7بتل77ج

2222222227 
 توحلا ب حاصرك ذاىأ 0

 فيضاف توحلا نونلاو
 (ابضاغمبهذذا) هيلا

 هموقل امحارم ىألاح

 هناهموقل هتبضاغم ىنعمو
 مهفوحل هتفرافم مهبضغأ
 اهدذع مهياعباقعلا لولح

 لوطل هموقب مربهنا ىور
 اوظعت ملف مه رك ذام

 مهرفك ىلعاومافأو
 كلذ نأ نظورمهمتا رف

 ابضغالا هلعفي ل ثيح غ وسي
 هلهأ ورفكلإ اضغب و هلل

 رباصي نأ هيلع ناكو
 ىلاعتةنلا نمنذالارظننيو
 ىتاق بمنع ةرجايللف

 نأ نف) توحلانطي
 هللا ىضر سابع نبا نعو
 ىلعاموب ل-خددهنا امهنع

 ىنتب رضدفللاقف هب واعم

 ةحرابلا نآرقلا جاومأ

 ىسفنلدج فاه تقرفف
 ىهامولاق كالا اصالخ
 لاقف ةبآلا ارقفةب واعماب

 ردقيالنأهنلا ىن نظر وأ

 نمالردقلا نماذهلاةهيلع
 (تاماظلا ف ىدانف)ةردقلا

 ةديدشلا ةماظلا ىف ىأ

 توحلا نطب ىف ةفناكنللا
 مهر روب هللا بهذ ةلوقك

 ةماظوأ تاماظىف مهكرتد

 توحلا طب ورحبلاو ليلا
 (تنأالاهلاال) هنابىأ (نأ)

 ثناحبسإ) ىأ ىنعمب وأ
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 ءاعدلاا ذهب وعدد بوركم نمام ثيدحلا ف ىلن ذات نأ لبق وق نم ىجورخ ىف ىفنل (نيملاظلا نم تنك ىنا

 هرظتنبو سانلا ناب ىضقي لعج دا | ناك امافه دج لف هيغتد» ماقفهرب فز .ثااىرب لهرظنيهسلح ىف ناكف

 ملأهللاقوهل حتتفف مولظملاميشلالاقفا ذه نملاقف بابلا قد هعجضمذخأ أولاقو ةزئاقلا ىلا مج .راماف هرب ف

 لاق ىنودخج تقاذاو كققح كيطعن نحنلاقدعاق كن ا اوفر عاذا موق ثبخأم منالاق ىنتأف تدعقاذا لفأ

 مويلان اك امافساعنلا «-يلع قدوهاريالفرظني لهج سلجاماف ةلئاهقلا هتنافو ىنتاف تساجاذاف قاطناف

 كلت ناك اماف ساعنلا ىلع قشدق هناف مانأ ىتحبابلا اذه برقي ادحأ نع دنالواهأضعبالاق ثانثلا

 بايااقدفتيءلا ىف اوهاذافاهنم .روستف تببلا فةوك ىأرفرظنهايعأاماف لجرلاهلن ذأ ملفءاخ مانةعاسلا

 اذافبابلا ىلا ماقف تدتأ نبأ نمرظنافتؤن : لف ىلبق نمام ًالاق كىمآملأنالفايلاقف ظقيتساف لخاد نم

 لاقةتناوذع لاقفهفرعفهيلار ظنف كبابب موصخلاو مانتأ ل اةف تيبلا فهعم لجرلا اذاو هقلغأ 5 قلغموه

 ىفلتخاوهب فوف ماب لفك هناللفكلا اذ ىمسف هللا كمصعف كبضغال تلعفام تلعفو ىتتييعأمن

 ىمهانلخدأو) ايبن نكيملو احلاصاد_ب,عناكهناليقواي رك زوهل قو سايلاوهوايدن ناكل يقف هنوبن
 زءهوق نيحلاصلا نم مهما) باوثلا نم هناا قزلا ةريسو ةوينلا نم مهياعةبرف :أامىنعي (انةجحر

 بهذذا) 'ىتمنب سنوي وهوداياهعالتبالت وا ىلا فيض ت وحلا بحاصركذاوى أة(ن ,ونلا اذو) لجو

 ةعستم#هنم ىبسف كلم مهاز غف نيطسلف نونكسيهموقو سنوب ناكهنعةباور ف سابعنإ| أف (ابضاغم

 ابن هجوبهللقو كلما ليقؤح ىلارس نأ ى ِدلاءايعش ىلا هللا واف فصنو ناطبس مهنم قب وافصنو طابسأ

 نم ةسج هتكلم ىف ناكو ىرت 7 نف كلملاهل لاقف ليئارسا ىنبهعماؤا سرب ىتح كئلوأ بولاق ىف ىتلأ ىافاب وق

 ىجارخإب كىمأةللاله سنوي لاقف جرخي أهم أو سنوي الم ااعدف نيمأ ىوقهنا سنوب)لاق ءايدنالا

 هم .وقو كلمللو ىنالابضاغم ج ردن هيلعاوحلافءاي وقأءاسن ئ ريغانههف لاقال لاق كلهنلا ىنامس لهف لاقاللاق

 هركومهدعوأامدعب باذعلا ,هنعف شك املهب رلابض اغمهموق نعسهذ ل يقو بكرفمورلاركىنأو

 ْ مهنعباذعلا مف ةرىذلاب سلا معيإلو مهنمايحتتساو مه دعو أ|يف فلخلاهيلعاوب زج موق ةرهظأ نيب ”نوكنأ

 هنارابخالاضعب قوقللا معا ىمسهناوهدعو فلخروهظ نمةفنأ هبضغ ناكفدهب

 بهذفداعيملل باذعلا مهتايلامهواتقي نأ ى شف: بذكلاهيلعاوب رج نكوزاس ايتو وول

 لاق ةباد سلا لاقف مهرذناف ى :وسن لهأ ىلا قاطنا لاقف سنوب لب ري-ج ىنأس ابعنب| 1 لاقو اضاغم

 ||| هقلخ ىف ناكو احلاصادبعن اك سنوبنابهولاقو ةنيفسلا ىلا قلطناو بّمْغف كلذ نم لحتأ ىمالا

 أ اهنمإب راه جوخوهبد» نماهفذقف ليقثلا لج تحب رلا خسفتاهنحتخسفنةوبنلا لاقت ل حاماف قيض
 | نمم .زعلاولو اريصك ريصاف مر هيلعس|لصدحت هيبنللاقو لس .رلا نم مزعلا ىلوأ نمهنلاهجرخسأ كلذلف

 !إ | ابا ىععت نانا ىأ (هيلمردق نانأنظف) هلوقوتوحلابحاصك نكنالولاقو لسرلا

 الفد , رزكيهنأ نظف هانعم ل بقو سحل هيلع قيضن نا نأ نظف هانعم ليقو هنعةباور ىف سامع نءاهلاق

 || فلسا ناكو هيلعر دقي ن إن أن ظىتح ناطيشلاهلزتساوهب رلابضاغم سنوي قلطنا الليق هيلع ردقي
 || ةعبس ل بقو ةليلو موي نيبام نيعب رأهيف ثكف توحلا نطب قهف ذقف ناطيشلا هعدب نأ هللا ىنأ ةدابعو
 || نطب فهسفن عجاروهب رىلاباتفةعباسلا ضرالا موخت غلب ىتحدب بهذ توحلانا ليقوةثالث ليقو مايأ

 ٍ كناحبستنًالاهلاالنأ) توحلا نط ةماظورحبلا ةماظول يالا ةماظ ىأ(تاملظلا ىف ىدانف) توحلا

 || توها نطب نمهللا هجرخاف كريغ دبعأ لف ئيث نم تعنصامو كتيصع ثيح ىأ(نيملاظاانم تنك 3

 5 .امظعهلرسكت الو املهل شد الوهذخ نا تو ىلا ىلاعن هنلا حو لاقاعوفرمةرب رهوبأ ىورو هتجرب

 هذخاف



1 

 ىتحءادعالا ةنامث نم ىأرضلا ىنسمل بقو ىتيفش تنل وقين أى عهبوادأ ىناس لب الوق ثااثلاو

 ارباصةللا همس فيك تلقنافءادعالاةتامثلاق كنالب ىف 0 امىفوعامدعبهلليقهناىدر

 ةياكشاذهسيل تلق باذعوب هنب ناطيشلا ىنسمهلوقورضلا ىنسمهلوقل عزجلاو ىوكشاارهظأ دقو
 بوقعيلوق ليلدب قلاخا ىلاال قاما ىلا نوكنا:ا ىرككاوهلاندحتسافىلاعتهلوق ليلدب ءاعدوهاماو
 هللاءاضقب ضاروهو سانلا ىلا ىوكشلار هظأ نمةنديع نب نايفسلاقوهنلاىلا قزحو ىثب وكشأ امنا

 لاقفهض رم ىف سو هيلعمللا كتل لم لسد مالغل العلا ريجناىورا اعزج كلذ نوكم ال ىلاعت

 هلوق ُه هاسأراوانألب هاسأراو تلاق نيحةشئاعالاقواب وركمىقدج ا وامومغم قدج لاق كدت فيك

 هلجرب ضكرف كاجربضكر !هللاقهنا كلذو( رض نم هبامانفشكتف)هءاعدانبجا ىأ (هلانبجتساف) كاك

 ناد صمافةوطخ نال رأى شم مثهرهاظب ناك ءاد لك بهدف لغففاهنم لستغي ن أه ىمافءامنيع ت تعي

 ءادلك بهذف برشفاهنمبرشي نأ هاف درابءام نيع تعبنف لعفف ىرخأّ: يم ضرالا هلجرب برغي

 نبرسفملارثك او سايعنءاود وعسم نب |لاق (مهعم مهلدم ويه أ ءاشست او) ناك 0-0 اصف هنطاسب ناك

 ةباور سابع نبا نعونآر ةلارهاظوهو مهعم مهلثم هاطع اوهللا مهايحا مهنايعابهدالوأوهلهأ هيلاةنادر

 نمت :أنغو تادب عبو نيني عسل ناكل يقوازت ةنيررتعو تل - دارت ملاىلادرةللانا ىرخأ

 ةلا ردنأ ىلعامهادحاتغرفاف نيتباحسهللا ثءيفربعشللر دن ًاوحمقللر دن ؟ناردنأهلناكهنا هعفرب

 كي رناهللاةواكلم هيلا ثعب ىلاعن هللا ن أى ور واضاف ىتحقرولاريهثااردنأ ىلع ىرخالا تغرفأو بهذلا

 اهعبتافةدحاو تبهذف بهذ نما دارج هيلعهللا لسرافهيلا جرف كر دنا ىلا جرحا كربصب مالسلا كئئرقي

 (خ)هناكرب نم عبشأ الو فر تاكرب نمةكربهذهلاقف كردن أ ىفام كيفك« ام كلل |هلاقفهردنأ ىلااهدرو
 لعذ بهذ نمدارج هيلعروخاناب رعلستغي بوب اني ررسلع ست لس لل ه ىنأ 8

 كتكرب نعى ىنغال ىنكلإ اوبراي ىلب لاق ىرتاسع كتتينغا نك 10 بوب اهب رهادانذهب وثىف تح بوبأ

 كلما نحنا رخآلا فكلهأ نا بودال ل يقةمركعلاقاوكله نيذلا هإهأ لثم بو:أهنلا قت 1 ليقو ْ

 مهلشم ىف 0 ةرخآلافىفن ونوكل لبلاقفاين للا ىف مهلثم كانت اوةرخالا ف كلاوناك تئش ناوايندلا ىف

 ةجر)دالوالا لهالابدارأ أوابن دلا ىف مهعم مهلثموةرخآلا فولهأ ءانبت اوةبآلا ىنعم نوكي اذه ىلعف ايندلا ىف

 ميهاربانبا وه (ليعمساو) لجوزعهلوق ف مطةربعوةظعىأ(نيدباعلل ىرك ذو) ةمعن ىأ(ان دنع نم

 بوبأ سمأةتنارك ذامل ( نب رباصلا ع نملك لفكلا اذو) خونخاوه(سي رداو) لس .اموماع هللا ىلص
 ىلصليعمساامأ اضيأةلابعلاو دئادشلاو نحل ىلعا اوريص مهنالءايبنالاءالؤ :هرك ذي هعبن ًاعالبلا ىلع هريصو

 هيفاوفلتخاف لفكلاوذامأو هّتصق تمدقتد قف سي رداام او يذلا ىلا دايقتالا ىلعريص هناف لسوهيلعهللا

 ىنب ىلع كاك-ام ضرعاذف كحور ضقدب رأى اه-يلا هللا جوأاكلم ناكو ليئارسسا ىنب نمايبن نال يقف

 معفداف بضغيالو سانلا نيب ىضقي ورطفب.الوراهنلاموصي ورتفيالو ل_للا لصيهنا لفكت نفليئارسا

 لفكلا اذىمسفهأبنوةلةللار كشف ىفوو لفكتفاذهم كل لفكدأ ا ًالاقف باش ماقف كلذ لعفف يلا ككلم

 عمخ لاقل معي فيكر ظنا قايح ىف م يلع ل معي سانلا ىلعال_جرفلختسأ ىنالاق عسيلاربك ل ليفو
 هب ردزتل جر ماقف بضغإالو ىضقي وليللا موقي وراهنلا موصي هفلختسأ ثالث ىنم لبقتي نملاقو سانلا
 هفلختسافان ل اقف لجرلا كلذ ماقو سانلا تكسفرتآلا مويلا ىفاهلشملاقو مويلا كال ذ هدرفان أل اقف نيعلا
 قدف ةمونلا كل:الاراهنلاو ليالا نم مانيال ناكوةلئ قلل هعجضم ذخ أن يح فيعض خيش ةروص ىف سيلب د

 ققوماظ مهناو ةموصخ ىوق ناب د د نيب نالاقف بابلا يفف ماقف مواظمريبك خيشلاقفاذه ن .لاقفبايلا

 ات

 حارو قاطناف كح اخ ١ ىتح ىنتئاف تح راذالاقفةلث املا تيهذ ىتح يل ءلوطي لءجواول ءفواوأ عفو 3

 هءاعدانبجأ (هلانبجتساف)

 اماعنا هرض انفشكف

 مهلثمو هلهأ انين او) هيلع

 هيلعبوب أنا ىور( مهعم
 دلو نمايمور ناك مالسلا

 هيلع ميهاربأ نإ قحسا

 ربسعب فال 1 ةنالثو تانب

 ه0 كالا ةفيحاسو

 اهعبت نا دف ةئامسجو

 دبع لكل ديعةئامسج
 هالتاف ليو دلووةأرما

 هلامو هدلو باه ذب ىلاعتهنلا

 قامت هدب ف ضرعءو

 ةرشع ثالثوأةنسةرشع

 تلاقو نانس ثالث اة

 توعدول امون, هنأ ماهل

 تناك كلاقف لجوزعهللا
 نينامتتلاقفءاخرلا ةدم
 نم ىحتسأ انألاقف ةنس

 تغلدامو هوعدأ نأ هلبأ

 الق قار ةدم الد ةدم

 هدلوابحأ هنعهللا فشك

 مهعم مهاثمهقزرو مهنايعإب
 وه (اندنع نمةجر)

 ىرك ذو) ه لوعفم
 بوبال ةجر ىنعب (نيدباعلل

 نبدباعلا نمهريغل ةرك ذنو

 اوباثيفهربصك اوربصيل
 نب (ليعمساو) هناوثك
 نب (س رداو) مههاربإ

 (لفكلا اذو) مدآ نب ثيش

 سايلاوهو ا ذاىأ

 نون ن عشوب وأي ركزوأ
 نم ظحلاو ذهنال هب ىمسو

 ريصلابنوفوصوم مهلك ن وروك_ذلاءالؤه ىأ(نبر رباصلا نملك ) ظلال فكلاو هللا



 ىنسم) قأباعدىأ (ىنا

 ررضلا حفلا ريضلا(رضلا

 ررضلا مفلابو ئملكف

 وأض يم نمسفنلا ىف
 مح 8 تنأو ) لازه

 لاؤساا ىف املأ( نيجارلا

 بجوباعهسفنرت ذثيح
 ةياغب هب ررك ذو ةمجرلا
 بولطملاب حرص, لو ةمحرلا
 نال_هأتنأ لاقهناكف

 محرينالهأ بوبأو محرت
 رضلاهنع فشك اوهجراف

 هفعض نعربخ|«فعهللا

 ضوبنلا ىلءردقي منيح
 فيكو كشر إو ةالصلاىل

 منال يقودبعلا مئارباص
 ىوحتلاباذذلت هيلاكش
 ىوكشلاب اررضنهنمال

 برقلاةياغهيلاةباكشلاو
 ةباغ هنم ةباكشلا ناك

 دعبلا

 ماعظب هننافاهتب اًوذ تعابف همعطتام دج افاماعط تبلط هنأ ىما نا ىناثلاو اذه كباصأام ةلزتم هللا دنع

 ْ] اطل
 أ ددرت, وهحورق كح كاذوهتلاقهنلا ةمأاي كالعب نبًأاطلاقو لجر ةروص ىفاط لثمتف قدصت ىهو بود

 ظ معنلا نمهيف تناك اماهرك ذواهبلا سوسوفع زجةلكن وكن نأ عمطاهعمساماف ءدسج ىف ناديدلا
 ظ قاهنارعف تخ رصف دبأهنع عاقنبال كلذ ناورضلا نم هيفوهامو هبايشو بوب ًالاجاهرك ذ ذولاملاو

 رام ' كب ر كب ذعي ىتمىتح بونأ ايست تءاك رد وبوب ًامذه ىل يذبل لاقو ةاخسب اهاناف تءعؤس

 اودع كانأ |آبوب لاق حرتساو ةاخسلا هذه بذا نسا كممسج نب نسا كنول نبأ |قيدصلا نب ًادلولا نبأ

 ظ تاقدبانعتممكلاقدنلات لاق يناطعأ نم ةحصلاو داولاو لال نم هيلعنيكبتام تبرأ كليو كيف خفنفةلا
 | ءالبلا ف تربصالأكب رتفصضناام كالي ولاقرهشأو نينس عبسذنمتلاقانالتب اك ذنف لاقةنس نينا

 0 | ايفل عذاناىترماةدلج لام كن داج الهنلا قافش نثل هللا و ةنس نانا ةءاخرلا فانك 5 ةنئس ننام

 يا اهدرطف كاراالف ىنيعد ىف زعاأيشهنم قوذانا مارح ىلعهب ىنبنأت ىذلا كب ارشو كماعط

 0 محرأتن ًاورضلا نسمىنا) برلاقوهللادجاسوس قيدصالو بارشالو ماعطه دنع سلو بوب ًارظن

 | لستغاف ءام نيعتعبنفهإجربضكرف كلجرب ضكرا كلت بجتسا دقف كسأر مفرا4 ليقف (نيجارا

 1 تعب هاجرب برض مناك امن تحاهلا جو هبايش داعو طقسالا ارهاظ ئشهنادو هنرد نم هيلع قي لفاهنم

 | ناك اأيشىربالف تفتلي لعخ ةا- ىكو اح ماقف جرخال اءادهفوج ىف قدي ما ورع نيع

 | ادارج هردص ىلع ر باطت هنملستغا ىذلاءاملا ناانلرك ذوهلهتلاهفعض دقوالالامو لهأ نمهل ناك امو هيلع

 -جرخ لاقاهتم عيشي نف كتكرباهنكلو ىلب لاق كنغأملأ بوب ايهيل| هللا ىحواف هديب همضي لم- بهذ نم
 متيضي داعوج تو؟هعدا هلك أنمىلا فدرط ناكن اتي أرأتلاق هنأ سما نامثفرسشم ناكم ىلع سلج ىت>
 دقرومالااذاو فرعتتناكىتلاةلاخلا كالتالوت أر ةسانكلا الف هيلا تعجرف هيلا نعجر ال عابسلا هلك أنف

 ةلًانف هينانناةإلا بحاصتب اهو بوبأ ىنيعب كلذو ىكبتو ةسانكلا تناكثيح فوطت تلع- تريغت

 1 انكلا ىلعاذوبنمناكىذلا ىلتبملا كلذ تدر تلاقو تكسف هللاةمأا, نبدي رتاملاقواهاعدف بوبأ نع

 لهو تلاقهتي ا راذاهنيفر عت لهلاقف ىلعب تلاقو تكبف كنم ناك امبوب اقف هب لعفام م عاضأ ىردأال

 | انآ ىلاف لاقاحيعص ناك ذا كب هللا قاخهبشأأ هناامأ تلاق ثهباهتىهوهيلار ظنت تلعج مءآردحأ ىلع نخب
 نب رئام ىلع درفهللا توعدو ناطيسشلا تبصعو هللا تعطا او سلب الزاخم -مذانأىترمأىذلابوبأ

 ' اكره ىف هنأرما ضرتعاًا شمنم عطتس لو سيلب| بوب أ بلغاماف ني:ثالثءالبلا ف بوبأ ثبل بهولاقو
 لاق و م-ظعهلسانلا بك !ىم نم سيل بك يم ىلع لاجل او مسجلاو مظعلا ف مدآ 00

 :دىذلاان امض رالاهلاان!لاقال تلاق ىنيفرعت لهلاق منتلاق لتبملالجرلااذهبوب أ ةبحاص تنأ اه

 لعو كيلعتددر ةدحاوةدحسىلد>سولو ىنضغاف ىنكرتوءامسلاهلا دبع هنال تعنصام كبحاصب

 لبا ناب تكلا ضعب فو هيفاهيقا ىذلا ىداولا نطبب هايااهارأ مث ىدنءهناف داوو لام نمل ناك املك

 ا[ هتربخاو بوب ىلا تعجرف كجوز ىاعاودلولاو لالا كيلعدرأىت-ةدحاو ةدحس ىلىدحساط لاق
 اقوة دلج ةثاماهنب رضيلهنلاءافاعن | مسقامثكنيد نع كنتفيل هلل ودعكاتأ دق لاقاهارامواط لاق
 حر محر ىلاعت هللا نام :رفكلا ىلا ىاياواهإياهئاعدوهل ىتمرح دوجس ىف سيلباعمط نمرضاا ىنسم كلذ

 ةثام ىلع ل هش, انغضذخأ, ن اهرماف بوب أن يم رب ناداراواوياعففخوءالبلا ىلع هعماهربسب بوب أر ما
 رتفي نا ىخنهنالو هبلق ىلادودلا دصق نيحرضاا ىن-لاقانا ليقوةدحاوةب رض هباهبر ضي فربغصدوع
 كل ناكواهقح ىف ليقاماهدح ا ءايشأ ةثالثهلترهظ ىت>هنعهشكلابهللا عدب4ليقوركفلاورك ذلا نع
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 ا ا ع ل د ا ا و و: 3 ا ل ل هس سم ا سس سمسا

 ىسفن نع مصاخأو قءاربب ماكنت أو ىرذعب ىلداف ع لكم ملكسنأ ىتح قاسل قلطأو ىردص ف ىتلا ةبيملا
 لاقاماف هعمسأالو ىنعمسي وهارأ الو ىنارب وهف ىنعىلاعتو ىتاقلا هنكلو ىبام كللذ دنع ىنيفاعب ن أت وجرل

 تونددقانأاه لوقيهنلان ابو أايىد ون مب اذ عنا هباعصأنظىتح ماسغ و لظ أ هدنع هبا أ و بوبأ كلذ
 رابج ماقممقو كرازاددشاو كسفن ذ نع مصاخو كننءاربب ماكستو كرذعب لداف مقابي رقكنملزألو كنم

 هلث غلبياما يم أب وبأي كسفن كتتنم دقل ىلئمرابجالا ىنمصاخب نا قبب الهناف تعطتسا ناار امج مدا

 رادقم ىاب ماع لهاهفارطاب د ىعم تنك ل هاهساسا ىلعاهتعضوف ضرالا تقلخ موب ىنمتن أنبأ كلثم
 ءاطغءامال ضرالاتناككتمكح ماض رالاءاملا لج كتعاطبأ اهفانك !تعضوئثىأ ىلع مأاهتردق

 نم غلبي لهاوتحت نم معداهلقيالواهقوف نم ببسب قاعتالءاوهلا فافقس ءامسلا تعفر موب ىنمتنك نبأ

 راهنالاثعبن امون ىنمتنكن ب اهراهنواهليل كىماب فاتخ وأ اهموجنريستوأ اهرون ئرحت نا كتمكح
 اهمتدم تغلب نيح ماحرالا تصنف كتردقب مًأاهدو دح ىلع راصبلاجاومأ تسبح كناطل سبأ راكبلا تبكسو

 لاقثم ىاب مأاهنيسرأ ئث ىأ ىلع ىر دت لهلا جلا عاوشتبصنو بارتلا ىلع»الا تببص موب ىنم تنكن أ
 نم ىردتل هْأ ءامسلا نم تلزنأ ىذلاءاملا نبأ نم ىردن له مأاهلج قيطت عا ارذ نمكللهمأ اهتذو

 ا راهنلابل يللا ةنازخ نبأم أ دربلالابج نبأم ًولشلا ةنازخ نبأ ] ىردتل هم باحسلاتأشنا ئشىأ

 ٍقشولاجرلا فاوجأ ىفلوقعلا لعج نموراجشالامكشت ةغل ىابورلاةنازخنبأو ليللابراهنلا
 ا قازرالا مسقوهنورب.ن ب رابجلارهقو هكلم ةكنالا |تلذ نمو راصبالاو عاممالا

 اذه نع قوق تفعضو ىبأرو ىلقعو ناس لكو أش رغص بوب أل اقف بوبالاهرك ذهتردقراث ؟ىلعل دب
 كلذ نيمو كاع دار كاد رك ذدق ىذلا لكنا تماعدق ها ىلع ضرعي ىذلا ىمالا

 ىسفن كلمأ لو تملك ف ءالبلا ىنقثوأ ىلا ةيفاخ كيلعىخنالو ئث كزجمدالو تلمع تثشول بحعأو

 تم ىنتيلو ىب ركطخسب ئنثب ماكنا لواويف تبهذف ىف تةشنا ضرالا تيل ىنقطن ا ىذلا و هءالبلا ناكف
 نلف ىنمت از ةلكى نجرتل تكس نيح تكسو ىرذعب تملكن ني> تملك امنا كلل ذ لبق الب دشأ ىف ىمغب

 ربجتتساو كنم مويلا كب ذوعأ ىدخ بارتلا,تقصلأو ىاسلى ل تنضعو ىف ىلع ديو دقو دوعأ
 كيلع لكونأ أو ىنعاف ىسم أ ىلع كنيعتساو ىنثغاف كباقع نم كب ثيغتساو ىنرجافءالبلا دهج نمكب

 ذفن بوب ا يىلاعت هللا لاق ىنمههر كن ئيشل دوعأ نلف ىلر فغاف كرا ا مصتعأو ىنفك اذ
 كفلخ نا نوكتل مهعم مهلثمو كلامو كاهأ كيلعت ددرو كلت رفغد قف ىضغىتجرتقبسو ىماعكيف ||

 برقونلو انف بازشوعرا ل يخيل حتي رتل نب رباصالءازعوءالبلا لهالةربعنوكنو 9 ظ

 م نكت ملا لقونينس عبسبكلةواموبدزإ ننس ثالث بولو 0

 تناكو قدصب هعم تربص ةجر ريغ دحأهب رةيالدودلاهيف فاتخارهشأو نينس عبس ليئارسا ىنبل هام |

 رصف هنالب ىلع ربصلاو ىلاعتةارك ذ نءرتفيال كلذ عمبوب ود اذاهعمهتلادمحتو ماعطلاب هنأت

 ىذلادبعلا اذه ىنايعأ لاق نزح اماولاةهيلااوعمتجااساف ضرالاراطقأ ن مه دونج اهيف عج ةخررص سيب
 هنأ سماالاهب رقئالةسانكى لعةاقلمةحرق هتكرتفهدسج ىلع تطاس مئاربصالاددزي لوا داو الوالامهل عدأم

 بوب أ ىفهلككلذ لطب لاق ىضم نمي تكلهأ ىذلا كركم نباذهلاولاقف هيلع فونيعتف يب تنعتسساف
 لبق نم بوداب كن اش فاولاق هنأ سما لبق نم لاق ةنجلا نمهتجرخأ ني مدآتددأ نبأ نماولاق ىلعاو ريشاف

 ةأرماةجر تأ ىتح سلب قاطناف متبصأ لاقاهريغ دحأهب رقيب سلو اهيصعي نأ عيطت_سالهناف هنأ سما

 ( تلات - (نزان) - ؟1/)
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 هرافظإب كف ةكح هيف تعقوو ماغلاتايلأ ل ثم ليل" اثهمدقىلاهنرق نم ج رفنهد_بجاهنم لعتشا ةخفن

 حرق ىتح كحيل زب ,لفةنشحلا: راخلا وراخفلاباهكح مئاهمطق ىتح ةنشحا ح وسملاباهكح اهلك تطقس ىتح

 ظ | هلك هل قاخطفرو ةشيرعفلاواعججو ممل ةسانلك ل عدوا ةب رفلا لهأ هجر خاف قنا وريغتو عطقتو مج

 ةنالثلا ىًأراماف همز وهحلصيا.؛هيلا فل تحن تناكف بوقعي نب فسوب نب ميئارفا تنب ةجر ىهوهنأ ما

 ا هباصأهيلا قلطناع ءالبلاهب لاطاماف هنيداوكر تي نأري غ نمهوضفروهومهئادهب هللاهالّياام هباحصأ م

 ظ هب نمادق نسلا ثر د> ىتف مهعمرضحولاقهب تبقوعىذلا بنذذلا نمهنلا ىلا بتاولاقوهومالو هوتكبف
 | نم متكرتنكلو «تنانسال ىنهمالكلاب قحأ متت أو لوهكلااهبأ متملكن كن | ىتفلا مطلاقف هق دصو

 | | دقو متين أ ىذلا ع نم لجأ ىمالا نمو مأ ارىذلا نم بوصأ ىأرلا نم ومتلق ىذلا نم نسح اوهام لوقلا

 ٠ | متصقنتا نم قحلوهكلا اهبأن وردت ل هف متفصو ىذلا نم لضفأ مامذلاو قحلا نم يلع بود ال ناك

 ا لهأ ن مهنريخو هتوفصوةئلا ىن بوبأ نا اوماعتلأمتمهتاو متبعىذلا لجزلا نمو متكههتتا نم ةمرحو
 | انهم وب ىل اهات [امهنل هان [ننمه ىمأ أنما يشطخس هنا ىلععتنا كملي لواوملعت ل مئاذه كم ون ىلا ضرالا
 : | هوقبحاملوط ىف قحلاريغهللا ىلعلاة بوب أ ناالواهمةنلاهمرك أىتلاةماركلا نمايشهنم عز هنا ىلعالو

 1 نينمؤملا ىلتني ىلاعن هنلا نا متماع د قف سفن أ وعض وول دنعةب ىر ,زأىذلاوهءالبلا ناكنافاذهوكم وفقا

 | اهنكلوهيلعمهناوهالو موياعهطخس ىلعال يلد كئلوالهؤالب سيلو نيملاصلاوءادهشلاو نيقي دصلاو

 | لمجال ن اكل ةبحصدلاهجو ىلعهوهبحأ خأهنأالاةلزنملاه ذهب هللا نم سبل بوبأناكولو ملةربخو ةمارك
 ب وهجر هنكلونب زبور كموخو لعيالا هبيعبالو ةبدصلابءريعيالو ءالبلا دنتماخ أل ذعي نأ ميلحلاب

 | اهات هننافاذه لهج نءديشرالو ميك< سلو ه يسم أ دش ىم ىلع ة لدي و هنزل نزح وهلرفغتسو

 | ادابعش نااوماعتمأب واقرسك وكتتنسلاعطقيامت .وللارك ذوهلالجو هللاةمظعف ناكدةولوهكلا

 اذ ذامهنكتو هناا نولملاعلاءايلألاع ءالينلاءاغلبلاءاصحفلا طم#هناو مكب الو ىعربغ نمةيشحلا مهتتكسأ

 | اماظعاملوقعتشاطو مهب راق ترسكتناو مهدواج ترعشقاو مهتسل أت عطقتا هللا ةمظعاورك ذ

 | نيئطاخخاو نيملاظلا ع نم مهسفن ؟نودعيةيك الالام الا, هه! ىلا اوقبتسا كلذ نماواتثا اذافالالجاو هللا

 د ع رزبهللانامالسلا هيلع بوب أ لاقءاي وقأسايك المهئاو نيطرفملا نب رصقملا عموءآرب راربال مهناو

 | ةمكحلا نوكت تسلوناسلل ا ىلع هلنااه روظي بلقلا قتنيناذاف ريبكلاو ريغصلا باق فةجرلابةمكحلا|

 أ نو ورب مهو ءايكح ا دنعهتازنم طقستلابصلا ىفايكح دبعلا هلل |لعجاذاو ةب رجتتلا لوطالو نسل لبق نم

 | نآلبق ميهرباضغ قويت الاقوةالثلا ىلع بوبأ |لق امةماركءلارون هيلع ىلاعتو هناحعب سهلا نم

 ىنعاوب رقوأ صاخب نأ للا لعل <لاومإبىنعاوق دصت تلقوا ىبفيك اوب رضت نأ ل بق متيكب و اوبهرتست

 0 ناس ميفوعدت مكنا متتنظو<سفنأ م-_:بع أدق ناو ىنعىضرب وهلبقي نأهللا لعلاناب رق
 | ماتنكدفو سبل ىلا يفاعلاب ىاعت لااهرتسدهإ ويعمل مدجول مقدصمأ مب رذيب 0 , امفمترظن

 | زاك از سالو مويلا تحبصاف ىمصخ نمفصتنم قح فورعم الكع وم انأو ىتورقونالخاوف
 | هيلااعرضتمهباثيغتسمدب رىلع لبق أو بوب أ مهنع ضر عأ مث ىتببصم نم ىلع دشأ متنكم نافذ كعم مالك
 | تلمع ىذلا لمعلاو تبن ذأ ىذلا بنذلا تفرع ىتيلاب ىنقلخت مل ىنتهرك ذا ىتيل ىنتفلخ ئثىال برايلاقف
 | ارادبي_رغلل نك أل لان اك توملاف قاب اب ىنتقملاف ىنتمأ تنكول ىنعي ركسلا كهجو تفرصف
 | ىت وقع كديبف تأس أن او كل نملاف تنسح أن اليلذ دبعان أ ىطاامقةامراللوايلو ميتيللو ارارق نيكسمللو

 أفيكنوح نع فعضا لبج ىلعهتطاسولامءاليلا 1 هم مر دج سك حا يح

 || عزب رناولو ىمسجلحناو ىنمقس أ ىذلاوه كناطلسناو ىنذأ ىذلاوه كءاضق ناو عض هلمحب

 ١ ةمطا
٠. 



 ا

 ىت خيش لكقوحافران نماراصعا تلوحنتئشاذاامةوقلا نمتيطعأ نيطايشلا نمي رفع اقف لاجرلا
 نمراثىتح سانلار عشي لف تعرواهسؤرتعضو نيحربالا ىتافاهناعرولبالاتأف بهذا سيلب |لاق هياع
 نم مقق روص ىف سلب |هّلناَو دعءاجمأ اه را ىلع ىف ىتحاهئاع :رو لبالا قرحافران نمراصعا ضرالا تن

 نمواهتقوحأو كلبا تيشغ ىتح ران تلبقأ بوبا ,لاقف ىصيااقهدجوف بوبا ىلا دوعق ىلعاهباعاوناك
 وهواهينراعأهللالاماهئاواهذخ و هو اهبناطعأوه هتددجلاةال_دلا نم غرف نادعب بوب أل اقف ىريغاهيف
 اموأيشدبعي بوب أن اك املوقي نم مهنماهنمنوبجتتي نيتوهبم سانلا تكرتف لاقاهعزت ءاشاذا اهب ىلوأ

 وهلبلوقي نممه:هوهيلو عنل ايش عنصينأ ىلعر دقي بوب أهلا ناكو الوقي نءمهنمو رورغفالا ناك
 اناب رع ىنم ع زن نيحو ىناطعأ نيح هلل دج بوب أل اقتف هقيدص عجشي وهٌودعهي تمشدل لعفاملعف ىذلا

 نيح حر فت نأ كل ىنبذي سدل لجوزعهللاى ارشح أ ناي رعوبارتلا ىلادوعأاناب رعوىنأ نطب نم تجرم
 عم كحور لقنا اريخ دبعلااهأ كيف هللا لعولو كاطعأ ام وكب ىلوأةللا هنن راع ضبق نيح عرجتو كراعأ
 مدنعاملاقفاليل ذائساخ هباعص ىلا سلبا عجرف كرخاذارسش كنم لعهنكاوا ديهش ترصو حاورالا كلذ

 حورو ذاهعمسيالةعبص تح تئشاذاامةوقلا نم ىدنع نجلا نمت رفع لاق هبلق ملك أ/ىنافةوقلا نم

 دنع نماتاومأت مثجتف ةحييص حاص مئاهطسوت ىتح قاطن اذاهتاعرو مهلا تأف سيلب !لاقهحورتجرخالا
 درذلوالالوقلا لثمهللاقف لصيهدجوف بوبأىلاةاعرلا نامر هقب الثقم سلب اءاؤاهناعر تامواهرآ

 لاقف بوب أب لق ماك أ ىنافةوقلا نم د_:عاذام لاف هب امص أ ىلا سيلب مجرفلوالاّدرلا لم بوب هيلع
 ىقندإدفلاتأؤلاق هيلع ىنأت عش لك ف فتةفصاعاح رتلو ف تئشاذاام ةوقلا نمىدنعتي رفع

 جي رت بهىتحاورعشي لف عرزلاو ث را فن ودادفلا عرس نيح كلذو مهمؤي قلظناف عر زلاو ثرحلا
 ىلصماقوهو بوبأ ىلا ممن امرهقب الثشم سيلباءاج مث نكي ملهنأك ىتح كلذ نم ئيشلك تفسنف ةفصاع
 .هرخآ ىلعص ىتحالامالامهلام فد سالب ,لعجو لوالاهدر لثم ب .وب اهيلعدر ف لوالاهلوق ل_ةمهللاقف

 ريصلابه سفن نطووءاضقلاب+:ءىضرو هيلعءانثلا نسح او هللا دج هلاومأ نملام كالهدهيلا ىهتنااماك

 فقوملا ف فقو ىت>اعي رسدعص ئشب هنم محشي لوهلام ىنفأ دق هنا سلب |ى أر اماف لام هل قد ل ىتحءالبلاو
 هدلو ىلع ىطاسمتنأ لهفلاملاهيطعم تنافهداوب هتعتمام كنا ىرب بوب أنا ىطالاقو هيف فقي ىذلا
 ىتح هّللاَو دع ضقت اههدلو ىلع كتطاس د قف قلطن |لجوزعهللا لاق لاجرلا.رواقاط موقتنال ىلا ةبدصملا اهماف

 اهضعب برضيهردج لعجوه دعاوق نم ىعادن ىتحرسقلا مهم لزازي لزب لف مهرصصق ىف مهو بودأ ىنب ىتأ
 ىلا قلطن او نيسكنماوراصو مهياعهباقورصقلاعف رةلشم لك مهب لثماملف ةراخلاو بشحلاب مويمرباضعب

 تقشفيك تأ ولو مهتغمدأو مهؤامد ليست مهسؤر ىلعنيسوكنءاوبلةنا فيكواوبذعفيك كينب || تير وا لافوهر بخاف مدل هجر خو دشم حي رجوهو ةمكحلا مهماعي ناك ىذلا ابالثهمب ,وبأ ١

 نم ةطبق ضبقو ىكب وبوبأ قر ىتحهوحنواذهلوقي لزب لف مهيلعكبلق مطقتل مهؤاعمأ ترثاذتف مهنوطب |
 5 ,وبأع زج نم ناكىذلاباعي رسدعصف كللذ سلب متتغاف ىفدلت ل أت يلايلاق :و هسأر ىلعاهعضوف بارثلا

 هللاىلاهتب وت تةبسفهنب وتب ةكسئالملا نمهؤانرق دعصفرفغتساورصب ًاوءافن بوب أ ثبلي ل مهبار ورسم

 ه«سفنب هتعتمام كنا ىرب هنا دلولاو لالا ب وبأ ىلع ن وها! ىهه الاقوال ل ذائساخ سيلب افقوف لعأوهو
 هدسج ىلع كتطلس دف قاطن | لجوز عهلل |لاهقفه دسج ىلع ىطاسم تن ألهفداولاو لاملاهل دمعت تناف
 باوثلاهلمظعيل ةمجرالاهيلعهطاسي لو هب لعأهللا ناك و هل_ةعوءهبلقوهناسل ىلع ن اطلس كلل سدل نركعاو

 ودع ص قناف باوثلاءاجروربصلا ىفهباوسأتيل مهب لزنءالب لكى نب دباعلل ىرك ذو نب رباصال ةربع»إءحو
 هب رخنم ىف خفنف ههجو لبق نمءاتافهسأر عفرين أل مقلجكف ادجاس بوب أد جوف هيلااعي ريس سيلب اهلا



 ىأ (نيطايشلا نمو)

 نم) مهنم انرخحسو

 راحبلا ىف (هنوصوغبي

 جارخ سال ٠ ياي

 اهبف نوكحي اموردلا

 نودالمع نولمعيو)

 صوغلان و دىأ (ثذ
 بي راما ءان وهو

 روصقلاو ليثاقلاو

 انكو) نافجلاورودقلار
 اوغي زب نأ (نيظفاح مط

 وأ اولدس وأ هىمعأ نع

 رويل
 (بوبأو )هيف نورخسم
 ذا) بوبأ رك ذاو ىأ

 هب رىدان

 . الا

 نمرهشةريسم طاسلاايسصلا ير عفرتو سمش هيلع عقنال ىتحاهتحنجأب ربطلاهلظتو نيطايشلاو نملا
 بحل ار قعف هلل بضغرصعلا ةالصهتناف ىتح ل يدا ناملسهتلاىن تلغشا لن حلا لاقو حااورلا ىلا حابصلا

 ٍ 1 ليقيططابألا موشي ناك ءاشفيكه ىمأب ىرجن جيرلا عرسأ واهنمارب اريخ اهئاكم هللا هلدياف

 كرئلادالب كلا ختم خلب ةني دع لاقف قا ارعلا ضرأ نمراسناملسن أىورولبابب هحاورن وكيفاهنمحورب
 م ةفذ لم لع حمر ورهشةريسم ىلءودغي نيصلا ضرأىلا مهزواج مث

 1 0س

 سراف ضر أى أى تحاهزواجمثنامركو نار كمىلااهنم جرو اهزواجو دنسلا ضرأ أ ىتحر حبلا لحاس
 بق نيطايشلا ىم أن اكو سم دن ةنيدعهرقتسم ناكو ماشلاىلا حار مثركسكبلاقفاهنم ادغوامايأابطزنف

 ةغبانلال وق اوقي كلذ فوضيبالاورفصالا ماخرلاو دمعلاو حافصلابهلاهونبف قارعلا ىلا هصوخش

 دنقلا٠ نعاهددحافةب ربلا ىف مق# هلكململالاق ذا ناملسالا

 ْ دمعلاو حاغضلاب مدن ن وشي 5 مطتنذأدق ىلا نجلا شدجو

 0101 تحنولخدي ىأ(4نوصوغي نم) نيطايشلا نمهلارخسو ىأ( نيطايسشلا نمو) لجوزعهوفو

 عئانصلا عارتخاوهو صوغلا نود ىأ (كلذنودالمج نولمعيو) ٌرِهاوجلار صلار عق نمهل نوجر خسف
 او ندملا لامعأ ىلا كالذ ىف نوزواحي وقبالاليئاكو بي راحم نمءاشيامهل نولمعي لاقاأك ةيبجتلا

 هسمأ نعاوج رخال ىتح ىأ( نيظفاح مهانكو) كلذريغو نوب اهكلاورب راوقلاوةرونلا ذاحتاك تاعانصلاو

 دسفأ ليللا لبق غرفوراهنلا ىفالمءاوامعاذا اوناكمهنا كلذواوامعاماو دسفي نأ نم مهانظفح ليقو

 1 ةثأليالا لبقدإمع نمغ رفاذاهللاقالميهللمعيل ناسناعماناطيش ثعباذاناك ناملسن | ليقهوب رخو

 هب راعدىأ(هب ر ىدانذا بوب.أو) ىلاعن لوق هزه رخو لمجام دفن. المل خآ لمعب

 *مالسلاه يلعب ,وبا ادصق رك ذو

 نبق حسا نب صيعنبمور نيران نب صومأ نببوبًا وهو مورلا نمالجر بوبأ ناكه بنم نب هولاق
 ب 1 تاك ايندلاهل طسب وهأبنو هافطصادقىلاعتهننا ناكو ناراهنب طولدلو نمهمأ تناكو ميهاربا ار
 للا فانصأ نماهيفهلناكو اهلبجو اهلهساهلكماشلا ض رأعمم .زراوخلامعأ نمءاقلبلا ضرأ نم

 0 واو ةئملْضفأ لج .رانوكي الامربجلاو ليحلاو منغلاورقبلاو لبالا نم

 نانئادلولا نمنانأ لكل نانأن ادف لك ةل 1هل لمح ولامو دلوو ةأ يما دبع لكل دبعةئامسج اهعبني

 محرايقتاربناكوءاسنولاجر نماداووالهأ هاطعأ دق ىلاعت هللا ناكو كللذ قوفو سجوأ عب رأوأ ةنالثوأ

 ادؤمهندا مئالارك اشناكو ليبسلا نبا غلبي وفيضلا مركي و لمارالاو ماتنالا لفكي و مهمعطي نيك اسملاب
 ءاشتلاوةلفغلاو ةرغلا نم ىنغلا لهأ نم بيصي ام هنم ببصي نأ سدلب | هنن داع ع نم عنتمادق هللا قمل

 ةب نعلا لهأ نم لجرهوق د_صوهباونمآد قرفن ةثالثهعم ناكو ايندلا ىمأنمهيفوهامب للا ىعأ

 < ال سيلب !ناكولامءال وْط ناكو رفاصرخآلاوددلتامهداللاهتيإ هدلب , لهأ نمنالجروريغن ليقو

 . ل تبا رأن ع بجف-ىسعقتلا عفر ىتحدارأ ْيح نهبف فقي ناكو تاومسلا نم ئث نع
 بوب أىلعةالصلابةكالملا بواحت سيل | عمسف عمسلا قرتسا نمالااهلكت اومسلا نعبخ لو هيلعةئلا

 اك ثيحءامسلا نمفقو ىتحاهن رسدعصف ىنبلاو دا سلبا كردافهيلع ىنثأ اوهنلاهرك ذ ناح كلذو

 واو كدمخ هتيفاعو كركشفهيلعتسمءنأ !دبعهندجوف بوبأ كدبعىمأ ىف ترظن ىطالاقوفقب
 قاطن !ىلاعت هللا لاق كتتعاط نعج رخو كتدابعو كركش نمهيلعوهامع لاح هتيطعأام عزف هتيلتب|
 زيطايشلاةدرمو نجلا تب رافع عم ضرالا ىلع عفو ىتح سيلب |هنباو دع ضقتاف هلام ىلع كتطاسدقف

 املعربصتال ىتلاةنّفلاو ةحدافلا ةببصملا ىهو بوبأ لام ىلع تطلس د قف ةوقللا نم مد_:عاذام مطلاقو
 2 ش

 »ب



 (؟م6) تاحبس ىنبلاحوهو(نخبسيلابجلادوادعمألانلاذو (انرخسوأل
 فاتخا ذا لبابيصمدهتجم لكس يل هنأ ىلا ءاج بهذو ىأرلا باح لوقوهو أخا ىلعدهتجلإ باوثلا |
 هلوقو ىنعم ميسقتلل نكي م ابيصمدحاو د لكن اكواوهنيعبال دحاو عم قححا ناك ةثداح ىف نبدا اجا | أ

 قحلا سلط ىفهداهتج | ىلع رجوي لد ,ًاطخا ىلع يهنأأهب دري لرجل أظخاف دهتجا اذا مسوهيلعشاىلص | ١

 مّوقدواد ناكحلا اذهىفداهتجالاهجووادهج لأ, ملاذا عوضومهن ءأط+لا ىف مثالاوةدابع هداهتجانال |

 لكلا ةميق ثرحلا فررضلا كلذ ف بجاولا نأ. دنع ناكو منغلا ةميشلايواسم ناكف ثرحا فررضلار دف |

 كياوزلاولوصالا,لوصالا لب اقم بحي هنأ !ىلا ىد مد اهتجاناف ناملسام ًاوهيلع ىلا ىل معلا لح 2

 ثرهلا مفانل ةيزا اومتناك ةنسلا كالت ىف مخغلا مفانملعلو ة 1 اوزلابل 1 دياوزلاب

 ىصةللا ل وسر عمسب ًاهنعةتلا ىضرةرب رهبأن ع ىورام مالسلاامهيلعنايلسودواادءاكسأ مودي كف

 بهذامااهتيحاصا تااقفام|دحا نبا, هذف بئذلاع اجاصهانب |امهعم نان سما تن اكلوقب لس وهيلعةللا

 دوادنب ناماس ىلعاتجر فن 'ىربكللهب ىضقف دواد ىلا ارك احتف كنباببهذا؛اىرخالا تلاقو كنباب

 ىرغطالهب ىذقفاهناوهةللا كجرب لعفتال ىرغصلاتلاقف امهنيب هقشأ نيكسلاب قوتت|لاقتفهاتريخلف |

 اذادوادعم نحبسي ىأ ( ريطلاو نحس لابجلاد واد عمانرخسو) ىلاءتهلوق جف نيحيحصل ا ىفهاجونسأ

 حيبستلا ف ظثنيلريطلاو لابولا حبست هللا هعمسي رتفاذادواد ناكل يقو ىلص اذا هعم نيلصإ نكس ى

 (ملس وبل ةعنصهانماعو) ريخسنلا ركحلاءاتياو مهفتلا ا ذام ىنعي( نيلعافان كو) هيلا قاشي '

 نمتناكودواداقلحاهذختاو اهدرعسو ع وردلا عنص نملّوأ ليقبرحلاف سبلتىلاعوردلاةعنص أ

 ةناصحلاو ةفخا نيب عمجمع ردلاو نيطدناكران :ريغب هنم لمعي نايدو ادا دب د1 نالأ هللا نا اولاق حئافصلبق

 ليقو كيف حالسلا عف و نم ليقو مودع ب رح ىأ 1 (مكسأب نم) مكمن ىأ(مدصحتلا) ناعتهلوقوهو

 ىأ(ع رلا نال سلو) لجو زعل اوقع تيب له أو دوا دل كلذ ل اوقيك أ (نورك اشمتن ًالهف) هب هللا كتصحيل

 قي و هتكرحب سحللر هظيهيلع ضبقلا نم هفطلب عنتم فيطا كرحتم مسجوهو جرلاناهلسلانر خسو

 تناكتلقةنيللا عيرلا ىهوءاخرلابهللااهفصودق تاق ناف بوبطاةدي دش ىأ (ةفصاع) هفظاب رصبلا نع

 (اهيفانكراب ىتاا ضرالا ىلا ىمأب ىرجت) تنال نيلتنأدارأن اوت دتنثادتشن نأدا ارآناد سعأ تحتي رلا

 لكبانكو) ماشلإهلزنمىلاد وعي م نالس اشي ثيح هباخصأ أو ناءاس ىرحنت ناك اهمال كلذ دو ماشلا ىن

 هبراع وضخلا ىلا هودي هريغو عب رلاريخسست نم ناولس ىطعيام نااذما عوهيفريب دتلا ةحصب ىأ (نالاع

 ساجيىتح ناو سنالاهلماقوريطلا هيلع تقلح هساحم ىلا ج رخاذا مالا هيلع ناولس ناك به
 هلذب ىتحمات الا الع ضرالا نم ةيحان ىف ع مسي الووزغلا نعدعقي ناك اماقءازغأ ىماناكو و هرب رس ىلبع

 سانلاهيلع لج مث بشل | ىلعهل بصن م“ بشح هل ب رضف هركسعن ياو زغلادارأ اذان ومعزبامف ناكو

 ىتح هتلقحاف بشحللا كلذ تحنتاخ دف عب رلا نم فصاعلا يم ادب ربامهعم لج اذاف برحلاةل ؟وباودلا

 حعرلاهركسعب رت تناكودارأ ثيح ىلا هنودغىارهشوهتحور فار هشهب ترف ءاخرلا مهب تلقتشا اذ

 هيف بوتكمةلج دةيحانب الزئم نا ىلرك ذ بهو لاق ارئاط ىذؤنالوابارتريثت ال ءاهكر عاف ةعرزلابوءاغرل

 رخطصدا نمانو دغهان دجواينبمو هانينب اموهانلزن نحت نحلا نمو أسنالا نمام ناهلس ةباح ضعب هب 537
 اًحسرفاطاسب ناملسل نيطايشلا تحسن لتاقملاقوماشلا,نولزانف هللاءاش ناهنمنوحتار نحنو هان ْ

 ىسرك فال ١ ”[ ةنالثهلوحو هيلع دعقيف طاسلا طسو بهذ نمربنمهل عضوب ناكو مسي راىفانهذ خسللا

 سانلالوحو سانلا مظوحو ةضفلا ىسارك ىلعءاماعلاو بهذلا ىساركىلع# ءايدن الا دعقتت ةضفو بهذ ع

 انملع هيْضتَسب قيام ىلعاهطكءايشالا زا

 || ليقوريطلا كلذكو حيبستلابهب واجتلابجلا تناكل يقرجلاورخا حيبست مهفي ناكس اتبع نبا لاق حبس

 (.نيلاعئ لكبانكو) اهيلا ضرالا ىحاون نمي رل اهلمسحتوا بهلزنمناكو ماشلادا ارملاوراعلاو راجيا

 نهرخس ف يكل اقالئاق ناكف انثتساوأ
 ) ريطلا وز نحس لاق

 وألابلا ىلع فوطعم
 تمدقو هعملوهفم

 نالريطلا ىلع لابجلا

 بع اهحيبستواهريخست

 زاحعالا ف لخدأو برغأو
 ناك هنأ ىوردا-ج اهمال
 ىهواحب سملابجلاب رع

 ريسن تناك ل يقوهب واح
 انكو) راس ثيحدعم |

 لثم ءايبنالاب (نيلعاف .

 7 دنعابع ناك ناوكلذ

 4و وبل ةعنص هائماع و

 سوبللا لمعى أ 0-1

 سايللا سوبللاو عوردلاو

 (ضل) عرتانابلاب
 ةجيفلا أ ضقخلو اش

 داجوركبوبأ نو-نلابو
 ءايلاب و لجو زع هللاىأ
 هللاوأس ونللا ىأمه ري_غ

 نم(مكساب نم) لجوزع
 متأرهف) مَودعبرح
 ىنعبب ماهفتسا( نورك اش

 هللا اوركشاف ىأ مالا

 (جرلا ناهلسلو) كلذ ىلعأ
 خعرلا 4 انرشسسسو .ىأ
 ةدبدش ىأ لاح (ةفصاع)

 عضوم فت ةصووبوبطا
 ىرجاهنال ءاخرلب رك
 تقوىف تناكفهرايتخاب
 ةفصاعتقو ىفوءاخر

 هتدارا مكح ىل_ءاهب وبط

 ماب (هيمابىرجن)
 ىلا ض رالاىلا) ناملس

 راهنالاةرثكب (اهيف انكرإب
 م لكب انماع طاحأ دقو
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 هائيجنف) هءاعدى (هلانبجتساف) نب 3 دلاءالؤه لبق نم( لبق نم) كالطابهم وف ىلعاعد ى !(ىدانذا) اح ونور ذا اوىأ (اع و 9

 ىا (ناهلسودوادد) مهاثتاومهرك ذمهريكو مهريغص ( نيعجأ مهانقر غافءوس موقاوناك مهنا) ,هاذا نم ىأمهنمهانعنم (انناب اب

 (تنفن) ناكحيل فرظ(ذا) مركلاوأ عرزلا ف (ثرحلا ف ناكحي) 5( امهنملدب (ذا)ا هك ذاو
 2 - 3 هلو هلا م وال

 | هءاعدانبجأ ى أ (هلاتبجتساف ) طولو مهاربا لبق نم ىأ (ٌّلبق نمىدانذااسونو) ىلاءتهلوق ف ءايدنالا و 9

 ءايبنالالوطأناكدناليقوهموق بيكن قرفلا نمسابعنبالاق(ميظعلا بركلا نمدلهأو ءانيسنف) | يسم فوه اف
 اولصينأنم(انناي اباوب ذك نيذلاموقلا نم )ءانعنمىأ (انرصنو) غلا دشأ ب ركلاوءالب مهدشأو ارمع د) عارالب مل 0
 1 : كا ا ل ع 0 . 7 را امهدارأ ( نكح

 ظ ناياسودوادو) لجوزعهوق ف (نيعج أ مهانفرغاف ءوسموقاوناك مهنا) ىلءئنع نم ليقو ءوسب هيلا , 0

 | اعرز ناكل يقوهديقانعتلدم دقامركث رح لا ناك نير سفملارثك أو سابعن/١لاق (ثرحلا فناكحذا 0 0
 انكو) عارالب تناكوهتدسفافاليلهتعر أ (موقلامثغهيفتشفنذا) فرعلإب هبشأوهو || ىلإ 0
 ل اوقل ناننا مجلا لفأنابلوقب نم ليادهيف وهماعانيلع خي الانم ىأ سموانمم هب كلذ ناكى أ( نبدهاش 1 00 0

 ا بحاصامهدح ا دواد ىلع الخد نيلجرنادريغو سام عنب |لاقناملسو دوادهيدارملاو مهمكحل انكو مو ىئ (مظبنا)

 | هنم قبت لف هن دسفاف هيف تعف وفاليل ىرز تلخداذه م غنا عرزلا حاصل اقف منغ بحاص رخآلاو ثرح 00

 اكرم تيلوولن املس لاقفءارخافاكتي ىضق فيكلاقف نايل ىلع ارفاجر فن عرزلب ملا باقرءاطعافأرغ | يب نرد . تادلع لب
 |[ ىوربو ىضقتفيكل اقوهاعدفدواد كل ذيربخافنيقي رفلا,قفرأاذهريغلاقهناىورواذهريغب تبضمتلأ| - 1 نايلس عم
 [ ثرحابحاصولا منغلا مفدا لاق نيقي رفلإبقفرأوه ىذلاب ىنتريخاامالاةوبالاوةومنلا نحمل لاقهنا دا ول

 | ترحل اراصاذاف هئرسلثم ت را بحاصل منغلا بح اص عرزي و اهعفانمو اهفوصواهاسنو اهردب عفتني - 9 0

 |ةيشاملاهتدسفأ امنا ةلئسملاهذهىف مالسالاكحوةنسةرسشعىدحارمعلا نمكلّذب كح موبنايلسل || . 0 : "1 :
 باس ناس انلا فرعفنالاهب رهنمضليالإهندسف ا مواهب رىلعنامضالفراهلاب ريغلالامنمقلسرملا || قنا

 نب مارح ىورامةاّث_لاهذه ىلعلدب و حارملاىلاليللابدرتوراهنلابحرست ىمثاوملاوراهنلاب هنوظفح عرزلا قعدنا 0

 للا ىلصهننا لوسر ىضبقف هيف تدسفافراصنالا نم لجرلاطئ اح تلخ د بزاع نب, ءاربلل ةقان نأ ةصيخم نب دعس 27011 ناملس

 لهأ ىلءناوةياورف دازليالباهظفح ىئاوملاله أ ىلعوراهئااهظفحلاومالا لهأى لعن ا لسو هيلع (| 2 رشع

 هيلع مزعف نيقي .هلإب

 نأ ىرأ لاقف نمكحيل
 !لاقماكحالا قرطو داهتجالاهوجوب ىأ(اماعو كانت )ناولسودواد ىنعي(الكو) ةيضقلا || ترحل لهأىل منقلا فد
 ٍفلتخ اومداهتجإب اذه ىلع ىتثأوهباوصبا ذه دج هنلا نكلو اوكلهدق ماكحلا تبأرا ةبآلا هذهالول اهدالو ا واهتابلابن 53

 زوجي ولاة داهتجالإ كح مهني لاقف نابلس كح كلذكو صنب مأءداهتجابناكدوادكح نأ ف ءاماعلا أ ىلإ نرى ايناس
 وأباتك ناهيفاو دجيلاذا ثداوحلاىفدايتجالا مطءالعلاونيدهنجلا باوناوكرديلءيبنال داهتجالا أ اسمي ىتح متنقل ب 1
 آذاٍاسو هيلعهنلا لصهننالوسرلاق لاق صاعلا نب ورمج نب ادبع نع(ق) مويلعماالفاؤطخأ اذاو ةنس نوبه وس وثرخلا

 لاقفنا دارتيمث دنفأ

 ىضماوتدضقام ءاضقلا

 كلذ ناكو كلذب كلا
 هباصح أو ةفينح ىبأ دنع نامضالفانشعي رسشفاماف مهتعي رش ىف ناك !ذهوامهنمداهتجإب

 دعو ثي- ثيدحلاب و ةبآلاهذ_هرهاظب بيصم دهتجم لك نأ ىلا بهذ نم جتحاو ىولابهنع نونغتسم

 هتبشام عم نكيرلا ذا كلاملا ن أى أرلا باتأ ب هذوالس ىمدوادوب ًا هجر لللاب مهتيشام تب اصأام ةيشاملا
 : انمط او هانماعىأ (ناهلساهانمهفف) ىلاعتهلوق كلذف اراهنوأ ناك اليل تفلت امف هيلع نامضالف

 كح ناهلسو دواد ناموقلاقورجأ هلفأطخأف دهتجاف كحاذاو نارجأهلف باصاف دهتجاف م اهلا كح
 مال داهنجالاب محلا !ءايدن الل زوجاللوقياذهعلاق نمود وادع ىلا خس ان ناياس كح ناكف ىحولاب

 التواب 
 وثمشامنا صاصملالاقو ليللاب ن امضلا بج هنا هم .رىفاشلاد_:ءودئاقوأ قئاسةميهبلا عمن وكن أالاراهنلاب وأليللاب مونعةللا ىضر

 نس(الكو) ريخ حلصلاو اكح ناكدوا دوطعفامواحلص | نهناك د هاجيلاقورابج ءامجتلا ماللااهيلعهلوقب نامضلا خسنو أاهواسر أمهنآل
 محلا جوع ةفرعم (اسلعو) ةوبن (اكاننت 1 )نابلسودواد



 هياعمهاربا نعمضكودورماهحدفهلاهحذأ فوس نكلو ىكلم كرتعيطتسأال لاقف ىنبدىلا عحرتد

 مهانلعؤل) هو ديك ن أاو دارأ ىأ(اديك» هباودارأو) لجوزعهلوق هنملجوزعةئلاهعنمو مالسلاوةالصلا |
 ىلع لسرأ ىلاتهثلا نا ليقو مهدا يممط لصع لو ةقفنلاو ىسلا اور مهماهانعمليق ( نب ريسخالا ||
 ىلاه:هلوق ُُه هتكلهافةضوعب هغامد ف تلخ دو مهءامتب رثو مه موه تاك اف ضوعبلاهموقو دورك

 هللأ كرابماشلا ضر أ ىلا ىنعي ( نيملاعللاهيفانكراب ىتلا ضرالا ىلا )هم .وقودورك نم ىنعي (اطولو هانيحتو )
 نمامهنال ةكرابم اهامسوايهيفهللا كراب بعك نب ىنألاقو راهنالاوراعل اوراجشالا ةرثكو بصحلاب اهبف

 ىلأنع (ق) اهنءايبنالارثك أنالليقو سدقملاتيبب ىتلاةرخصلا تحن مهلصأ عبني والاب ذعءام
 هللا لص هللا ل وسر رج اهماهمؤ ةني كلا ىلا لوحتتالا بعكل لاق هنعىلاعتهللا ىضر باطلا نب رمعناةداتق

 هزنكاهب وهضرأ نم تلازنكماشلا نا نين مؤملاريمأ ا يلزنملا هللا باك ىف ت دج وىابعكلاقفهربقو مسوهيلع

 ةرجه نوكّسلوقب لسوهيلعةللا ىبدهللال وسر تعمسلاق صاعلا نب و رمح نب هللا دبع نع هدابع نم ١
 ماشلاىلاةرجهاةيناثلا ةرجطابدارأدوادوب ا هجر مهاربارجاهم مهءزلأض رالا لهأرايفنةرجه دعب
 كاذامو تلقف ماشلا لهالىب وط لسوديلعهللا ىلصهننالوسر لاقلاق تباث نبدي ز نعاهمماقملا ف بغرب

 لاقهدح نعهيبأ نع ميكح نب زوم نع# ىدذمرتلا هج .رخ ااهياعاهتخج ا ةطساب ةكن اللا ناللافهللا لوسرإب

 باجت_ساقحسانبد_# لاق ىذمرتلاهجرن ماشلاوحن هديب احنوانههلاق ىنىمأ: نبأ هللالوسرايتلق
 دورم نم فوخ ىلع امالسوا درب هيلعرانلا لعج نمهب ىلاعتهنلا عنصام اوأر نيح هموق نملاجر ميهاربال

 وهو ناراهنب طواوهو هيخأ نباناكو طولهعبتو مهاربامعربك الاناراهتنب ةراسدب تنمآو مهملمو
 نمىوك نم ميهارباجرفن رز وهو خراندالوأمهالثفروخان همسا ثلاث خأامط ناكو ميهارباوخأ

 ىتحهب رةدابعىلع نامالاوهن.دب رارفلا سمتلي جرفنةراسو طولهعمو هب رىلا ارجاهم قارعلا ضرأ
 نمعبسسأالزنف ماشلاىلا جرو جون مث رصم مدق ىتحاوجاهم جرن مننا ءاشاماهب ثكسف ناوحلزث
 برقامو اهلهأىلا ايبن هللا هثعبف عبسسلا نمةليلو موب ةريس» ىلع ىهو ةكسفتؤملاب طوالزنو نيظسلف ضرأ

 قحسا هلائيهوو) ىلاعتهلوق ف نيملاعالاهيفانكراب ىذلا ضرالا ىلا اطولوهانيجنو ىلاعنهلوق كلل ذفاهن ْ
 ميهاربا ىطعأ ىلاعتهنلانال بوقعي وهةلفانلا سابعن ب لاق هلاءاطع نم ةيطعىأ (ةلفانبوقعي
 ( نيماصانلعجالكو) دلولا داووهو ةلفان بوقعيه دازو نيملاصلا نم فب هبرلاق ثيح هئاعدب قحسا

 نوعدي ىأ(ان ماب نودهم) ريما فمه ىدتهةودق ىأ (ةمعأمهانلعجو) بوقعيو قصساو ميهاربأ ىن
 ةظفاحملاىأ (ةولصلا ماقاو) عئارشلابل معلا ىأ (تاريخلالعف مهبلاانيحوأو) ان صماباننيد ىلا سانل

 ةاكزلاوةنلارك ذل تعرشو ةين دبلا تادابعلا لضف أ ةالصلا نالامهصخو ةبجاولا ىأ( ةوكزلاءامياو) اهباعأ||
 ىأ (نيدباع انلاوناكو) هللا قلخ ىلع ةقف هلاوهللا مال مظعتلاامهعومجو ةيلاملا تادابعلا لضف |||

 ةوبنلاوةمكحلادارأ ليقو قحلاب موصخلا نيب لصفلا ىأ (امكحهانبت [اطولو) لجوزءةلوق# نيدحوم[]|
 نايناثنابحلابدارأو اهله دارأو مودسةب رقىنعي(ثئابحل لمعت تناك ىلا رقلا نمهانيجتواماعو) ||

 اوناك مهنا) تاركسنملا نماهنولم.عياوناكرن ا ءايشأ عم مهسلاج ف نوطراضتتياوناكو ,هرابدأ ف روكذلا |||
 ىنعي( نيحلاصلا نمدنا) باوثلااهبدارأ ليقوةوبنلا ةجرلادارأ ل يق( انتحر ىفهانلخدأو نيقسافءوس موق[ ||

 ,هداسف . لعاباقعهم وقانكلهأاكهحالص, لعهلءا :> جأ(ئاحلاصلا ٠.ىهناال ةنحلا ف

 قةضوعب تلخدو مهءامدتب رشو مهموم تاك اف ضوعبلا هموقو دور ىلع ل سراف(نب رسخالا مهانلعجإاقازحا(اديكهباودارأو)
 مأشلا ضرأىأ (نيملاعللاهيفانكرابىتلا ضرالاىلا) قارعلا نمنا اراههيخأ نبا (اطولو) ميها ربا ىأ (هانيحن و) هتكلهافدورغ غا

 ريقفلاو ىنغلا شيعاهيفبيطببصخ ضرأ (1؟/م7) ىهوةينيدلا مهراث [نيملاعلا ف ترششتاف اهنمءايبنالارثك أنا اهتكربو
 ىف بذععام نمام ليقو

 لع عبش والا ضرالا

 سدفقملاّت ب ةرخص نم
 طولو نيطلفب لزن هناىور
 ةريسم امهنبب وةكفتؤلاب
 مالسلاهيلعلافوةليلو مو

 بعل ةرحهنوكتس اهنا

 ىلا سانلا رايفن ةرحه
 هلانبهوو ) ميهارب ارجاهم

 ليق(ةلفانبوقعيو قحسا
 ريغ نم ةيفاعلاكردصموه
 ىأ قباسلا لعفلا ظفل

 دلو ىه ليقوةبه هلانبهو
 هيطعافادلو ل اسدقودلولا

 ىأةلفانبوقعي ىظعأو

 لاؤسريغ نمالضفوةدايز

 بوقسعي نم لاح ىهو
 قحساو ميهاربا ىأ(الكو)

 لوعفملاوهو بوقعيو
 (انلعج) هلوقل كوالا
 ىف (نيحلاص). قاثلاو
 مهانلعجو )5 وبنلاو نيدلا

 نيدلا ىف م6 ىدتقي(ةعا

 (ان ىماب) سانلا (نودهم)

 لعف مهيلاانيحو أو )انيحوب
 عيجج ىهو (تا اريخلا

 هل_داوةحلاصلا لامعالا

 لعف م تاريخا لعفتنا
 تاريخا لعف متاريخلا
 ةواصلا ماقاو) هلوق كل ذكو
 لصالاو(: .وكزلا ءاباو

 فاضل ناالاةالصلاةماقاو

 ىو ةمكح (امكحءانبن ١ رسسفب لعفب بصتت |( اطولو) كلذ ىف ,وعبتاف ميهارب ادالوأ ب ,رعلاريشعماب متناف مانصاللال ( نب دياعانلاوناكو ا
 (ثنابحلا لمعت تناكىنلا) مودس ىهواهلهأ نم (ةب رقلا نمهانيحتو )اهقف (اماعو) ةوبنو أموصخلا نيبالصفوأ لمهلا نم هلعف بحي

 انتحر لهأةف(انتجريفءاناخداو )نبا ةعاط نعنيجراخ(نيقسافءوس موقاوناكمهنا)اهريغوىصخلابةراملاف ذحو طارضلاوةلظاو



 نيرصا: متكدذاىأ
 ارزوم ارصن مدلك

 اماف | الاو رانلا,قارحالاو هو
 ىذلاو اهترصن ىف متطرف

 ودادورع هقارحاب راخأ

 سراف دإ نمل جر

 اومه نيحمهناليفو
 اونبمث هوسح هفقارحاب

 ارهش اوعجو قوكباشي
 اولعشأ مب شحم ا فانصأ
 ريطلا تداك ةميظع اران

 اهحهو نموحلا ىف قرتحت
 قينجلا قدوعض م

 اهيف هباومرفالوأغم| يقم
 منوهللاىىسح لوقي وهو
 لهليربج4لاقوليكولا
 كيلا اما لاقف ةجاح كل

 لاقكي ر لسف لاقالف

 هماعىل اوس نم ىبسح
 الا رانلا تقوح امو ىلا

 احن امنا سايعنبا نعومفاثو
 36 ولا عن وهنلا ىبسحهل اوه

 ادرب قوكرالاب انلق)

 درب تاذئىأ (امالسو

 ناكك لذ ف غاوبف مالسو
 ىلع) مالسودرباهتاذ

 ملف ىدربادارأ(ميهاربا

 نبا ن-عو ميهارباكنم
 مولامهنع هللا ىضر سابع
 اهدرعب هتكلهال كلذ له

 عزت ىلاعتهنناناىنعللو

 اهعبط ىدلا اهعبط اهنع

 قارحالاور خانم هيلع
 ةءاضالا ىلع اهاقبأو

 وهو تناك !كقارشالاو

 ربدق ئنلك ىلع

 اادكا

 حروب نب ماح نبض وكن بدور نب. راجنس ن,ن اعنكن بذور مهلاق ليفو ةمايقلا
 «ي كلذ ىفةمقلارك ذإ»

 متقوك اطلاقي ةب رقبةريظلاك اناينباونب وتديفهوسح ميهاربا قارحال «ءوفردورع عفج

 ابطح نعجال تيفوع نأللوقيف ضرمي لجرلا ناك ىتحره ثةدم بشحلا فانصأو بطحلا بالص#ل اوعج
 ىرتشنو لزغنةأ أرملاتناكو ميها ارب اران ف نيطحلهتباصأ نأ بلطنامضعب فرذننةأر ملا تناكو ميهاربال 1

 اودارألم اوعجاملف ميهاربالهلام نم بطحلا ءارشب ىصوب ل جرلا ناكواهنبدىفاباستحااطرزغب بطحلا |
 اهجهوةدش نم قرتصفاهم رعلربطلا ن|ىتحت دتشاورانلا تلعتشافاران بطحلا نمةيحان لكىاولعشأو

 .وءاج سيلب انا ليقف هنوقا,فيكاوماعيمل ميهاربااوقلي نأاودارأ اماف مايأ ةعبساهياعاو دقو أف اهرحر
 اديقمقينجنملا ف هوه_ضووناينبلا سأر ىلع هوعفروهوديقف ميهارب ىلا وداع مهول معف ىينجملا لمج
 انب رىأةدحاو ةحيص نيلقثلاالا قاما عيجوةكناللا نمامهبف نمو ضرالاوءاملا تحاصفالولغم
 ىلييلخ هنا ىلاعت هللا لاقف هترصن ىفانل ن ذئافهريغ كدبعيدح [كضرأ ف سيلورادلا ف قتلي كليلخ ميغاربإ |

 كلذ هلت ن ذأ دفق هرصنيلف هاعدو أ مكنم دحابثاغتسا ناف ىري_غهلاهل سيل ههنا وهريع ليلخ ىلس بل
 تدرأن ا لاقو هامملان زا هاتر انلا فهءاقلااودارً اماف هند و ىنب اولفت هيلوان ا وهب رعأانافى :ريغ عدنا ناو

 3 !ىبسح عمكيلا ىلةجاحال ميها اربالاقفءاوطاقراثلا تربطتثش نالاةوءاوط!نزاخ هان ورانا| تدجأ

 !كلكناصبستنأالاهلاالرانلا ىهوقليل هوقثوأ نيحلاق ميهاربا نأ ب عكنبىبأ نعىورو ليكولا منو

 |لاقف ةجاح كلا ميهارباالاقف لي ربج هإبقتسافرانلا ىلا قينجنملا ف هباوم رم كل كنب رسشال كلملا كلو

 اوقف سابعنب! نع (خا) ىلاعهماعىلاؤس نم ىسح ميهاربالاقف كب رلأساف لب ربج لاقالف كيلا
 لا ىبص دما هاةورانلا ف ىتلأ نيح ماللاوةالصلا هيلع ميهارباهاقلاق ليكولا منو هتناانبسحاولاقو ىلاعن
 غزولاالارانلاهنع عيفطي خيم لكل عجرابحالا بمك لاق ككل اوعج دق سانلا نا سانلا ىط لاق نيح سو هيلع

 ىراخلاداز غازوالا لقب ىمأ ملسوهيلعهنلا ىبصهننالوس .رنأ كبر شمأنع (ق) رانلا ف خفني ناكهناف

 سابعنبالاق(ميهارب| ىلعامالسوادرب فوكرانأي) لجو زعهتنا لاق ىأ(اناق) مهاربا ىلع فني ناكلاقو

 كلذف عفتني لف تئفطالا ضرالا فر انذثموي قبب لهناراثآلا ضعب واهدرب نم ميهارب تامل امالس لقب

 هودعقأف ميهاربا ىبضب ةكناللا تذخ ل يقوادب أ دربت اذ تيقب ميهاربا ىلع ل ةيبلواوهلاعلا فران مويا

 تنكوىتلا مايالا نم ىنم منأ طقامايأ تنك ام مهاربالاقو ,رمع نبل ابنللاهلاق مايأةعبس عضوملا كلذ ىف مهارب
 زءهللا ثعب واولاقهنؤي مههاربا بنج ىلادعقف ميهارب ةروص ىف لظل كلم ىلا عنهننا ثعب و ليقرانلا ىف

 لاقو هثدحهعم دعقوةسةدطا| ىلع دعقأو صيمقلاهسلافةسفنطو ةنجلارب رح نم ص هقب لد ريج لجو

 رص نم ميهاربا ىلع فرشاودورمرظن م”قابح أ ضتالر انلان أت ماعامألوقي كبر نا ميهارب اي لير بج
 تغلب ىذلا كطاربك ميها ارب !ايهادانف يطحلا رع :رانهلوحاموهبذج ىلا دعاق كا! |اوهضو رىاسلا» أ ارفدل

 5 أتخأ نا ىنحت لهلاق من لاقاهنم جرخت نأ عييطتسل له يهاربااي راذلا نيبوكت.لاح نأهنردق
 نم مهاربااب هللاقهيلا ل صوامافاهنم جر ىتحاهبف ىشمي ميهاربا ماققاهنم ج رخاف مقف لاقاللا# كرضن

 هيف ىنتنؤيل فر ىل اهل .رآلظلا كلم كلذ لاق كبنجيىلا ادعاق كتروص ىف كلثم كعمهتيأرىذلالجرلا

 هتدابعالا تيبأنيح كب عنصاهف هنزعو هر دق نمتيأراملانابرق كلا ىلا برقم ىنا ميهارب ايدورملاقف
 ةرافتىتح كنيد ىلغتمدام كنمهتلا لبقيال ميهاربالاقةرقب فالآ ةعبرأهلعاذ قاومديحونر

 عجرتد
 ا

0 
, 



 نكميورداقلل تايئاوهب هازهتسا كدب ناكسمالاو اك :مزجاعلل هئابنا نال ىالل هنابثاو كنع هيفنال هبءازهتسالاءم كلهرب رقت
 ىلا دنسيإكلعفلا نال هيلا لعفلا دنسأف هل ,همظعت ةداي ز نم ىأر ال دشأاه هريبك ظيغ ناكو ةفطص ءاهرصب /نيح مانصالا كلت هتظاغ لاقي نأ

 نم قح نم ناف مهريبك هلعفي نأ نوركنناممطلاقهناكموهبهذمءزب ون ىلا دوقب 1 ةياكح نوكين از وجو هيلع لماحلا ىلا دنسي هرسشابم

 وهون وكي ال طرشب قاءتموهوأ نهرسكتفاهنءربك وهو هعمراغصا هذه دبعت نأ ب ضغلاقهنا كو اذه ىلعر دقي نأاهلا ىعدبو دعي

 فاضأاا اوهسفنلريبكلاب ض رع لبيقو ضا رثعأ مه ,وائسافهلوقو نوقطنب اوناكنامه دريبك هإعف لب ىأهنع :ريخللا يت ْن روكيف مانصالا قطأ

 (؟9,/9) اوناكنا) مهاح نع (مهولئساف) روضحلا ف مهك ارتشالهبلاهسفن

 متغمبلقلا ميقس ليقو مقسأس ىأ ميقس ىفاهلوق ىف ليق ىذمرتلا ظفل ىتخ ا هذهةراسلهلوقوا ذه مهريبك
 ىلع لعفوهف قطني ن اكن ا لاق هناكهقطن طرمثب هرب قلع هنافا ذه م>ريبك هلعف لب هلوقامأو <تلالضب
 لكشف ةوخا نونمؤملاامناىلاعتهللالاق نا بالاو نبدلا يف ىأىتخ ا هذهةراسل هلوقوهموقا تيكبتلا في رط

 نبا لاق كستط [نب رصانىأ (نيلعاف متتكنا) هيف نعطي واهبيعبهنالمهاربا ب ردتبالا نورصنتال

 (كلث - (نزاغ) - 51
 موب ىااهبف لجل وهف ضرالاهبهنلا ف سفن نيرب ههمساليقدارك الا نملجراذهلاقىذلار مت

 مهزعتماعدقل ىنعملاو تماعىإوعفمدسمت دس ةل+ واه اؤ سبان ىعأت فيكسف

 هنعمهزع نوماعت متأو (نوقطن»
 ذخأامل مهم واقب اوركفتو ا ل 0 00 م 0. 2 || لوسرنأةريرهىبأنع(ق) كلذ تاعفانًهنمضىفو قطنلا نع مهزيع مهارأف لعفلا ىلعاوردق قطنلا 1 0 ىلعاوردقناهانعم ليقو مهب كلذ لعف نع اوربي ىتح ىأ( نوقطنياوناكن ا مهولئساف) هلوق كلذف مهيلع مهسفتأ ىلااوعبرف) حسصحسسسس سس

 ع :

 ةقيقللا ىلع )ن روملاظلا

 نء.ءال قطنالام ةدامعل

 لعق م ملف نيح وقتل ١ رو تح ٍلسوهيلعهللا ىلص نا اهامسدق تلق ناف بذاك اهبف سيلاه سفن ىف قدص ظافثالا هذه
 ل هل دو 20 00 0 0 دح ىفلاق متاياك تاللالا مظا
 ا قفشأ اهنطابفالخ اهرهاظ موهفمناك املوتاملكلاهذهالا نطابلا ىفاقح ناكناو ب ذكلاةروص

 كك فيكس افلا ميهاربا نع بذكلا نلت الب وأتااهذهو ىوغبلالاقاوبهتذخاؤماهنم مالسلاوةالصلا هيلع مهارنا

 م سابلا هي دباع مهيلعجاجتحالاومهخيبوتو حالصلا دصقل كلذ فهن ذهل انوكين أ زوي و ثيدحلل لوالاوه لوالاو
 لهألاق (مسؤر يلع نيدلارفن مامالالاق اوقرساونوكي لو نوقراسل ناري علااهتيأ لاقتفهيدانمرمأنيح [هسويلنذأك

 ىلاعتةللا ىرجأ ريسفتلا || زوجئفهيفهللانذأيو ةحلصا ب ذكينأ زاجولهنأهيلععطاقلا ليلدلاوهنع بوغسملوقلا اذهو ىزارلا
 لوقلا ف مهناسل ىلع قحلا || لوم ثيدحلاواهك ىلا ةمهتلا قرطي وعئارمشلاب قوثولا لطبب كلل ذو هنعءايدن الار بخأأام لكف لامتحالا |ذه
 ةواقشلا مهتكردأ م لوالا مهبواقباوركفت ىأ (مهسفنأ ىلا اوعجرف) هلوقو © بذكتلا نعةحو دنم اه ناف ضي راعملا ىلع
 كعب رفكلا ىلا اودرىأ || هانعملبق 'و ماك تيالام مكستدابعب ىنعي (نوملاظلا متأكنا) لاقامالادارنام (اولاقف) ,طوقعىلا اوعجرو

 لظلإب مبفن أىلعاورقأن ا || لاق (مهسُد رىلعاوسكت مث) اهولأساف ةرضاح ك.:ط 1 هذهومدايا < لاوس ىف لجرلا اذط نوملاظلا متنأ
 تاع هتبلق هتسكن لاقي || مهتكردأ مثلظلاب مهسفن ىلع مهرارقاوهولوالا لوقلا ىف مهتنسا ىلع قماهنلا ى رج ريسفتلا ل هأ
 اوماقتساىأءالعأءزفسأ || تماعدقل) اولاقو رفكلاىلا اودرىأمهسؤر ىلعاوسكسن مثلوقوهوىلوالا مطاحىلا اوعجرف ةواقشلا

 مهسفنأ ىلا اوعجر نيح || هللا نود نم نودبعتفأ) ملط (لاق) مهياع ميه اربال ة طا تهجتااسلف ىطأ سن فيكف ىأ(نوقطنيءال هام
 مث ةحلاصلاةركسفلإباؤارو || نودبعتاو) كلاب: ىأ(ىل ف أ )هتدابع متكرت نا ىأ (مرضبالو) ءوةدبعناىأ (ًايش كعفنيالام
 ةلالا كلئن_عاوبلقتا ||“ ذهن اهب نواقعت لقع ككل سبل ىأ (نولقعتالفأ) مهدوبءمرقحو مهرقح هنأ ىنعم او (هللانود نم

 لطابلاب ةلداجلا فاو ذاؤ || مانع (مكتط ا اورصن اوهوقرح اولاق) باوجلا نعاوزي :وةحح ا مهتمزلاساف ةدابعلا قصتستال مانصالا

 دقل) اولاقو ةرباكلاو

 (نوقطنيءالؤ هام تماع

 منا (مرضيالو) انقن ىارانملا عضوم قوه (أيش مكعفشالامهنلا نود نمنودبعتفأ) مييلعاجع (لاق) مطأست فيكتف قطنلا نع

 دعب اهتدابع ىلع مهئابث نمىأر امبرجضرجضتمهبحاصنأ لعهب توصاذا توص فأ (هللانود نمنودبعتالو مل فأ) هودبعت
 نانو كمف أصح وقدم فأففأتلا| ذه كتيلال وكل ىأهبففأتملا نايبلماللاو مهبففأتف قا حوضودعب و مهرذ_ععاطقنا

 لوهأاهمالرانلاب (هوقرح اولق) باوجلا نعاوزم :وةجلا مهتمزلامافاهلا نوكين از وجال هفصواذه نمنا (نولقعتالفأ) مهريغفأ

  (نيلعانمتكتنا)تماقتتالب(مستبل 1 اورصناو) عطفأ رب بقاعبام
0 



03 

 رش رمال الضياع هام نول نالاداعبتساو مهيلعد راكنا مهنماماظعتسا بعالم ل اوقاف تن داجأ ىأ( نيبعاللا ع نمتنأ مأ)

 أ (نه .رطف ىذلا ضرالاو تاومسلاب ركب رلبلاق)هلوقب مانصالا ثو دحو مالٌعلا كلملاةيب وب رلاتبثم بعالريغلاقامف داج هنإباربخم

 بعءاتلا قوةئناو هلصأ (هلدانو نيدهاشلا نم) دسهاشديحوتلا نمروك دما( مكلذ ىلعانأ او) قلاحلا كرتي وقولخلا دبعي ىف ليئاقلا

 18 ربدماولوت نا دعب )اهنرسك ال(جتمانسأن ديك أل)ذ ورم ةنظلسةوقاهرذعتوهتب وعص عمه دب ىلع ديكلا ليهست نه بدلا

 ]ام ) مانصالا تدب ىلا عجرف فاختيل مقسأس ىأ ميقس ىناهلوقب ضرءف دحاو لجر هعمسف هموق نمارس كلذ لاق ؟ديع ىلا امنع باهذ

 افخو فيفك ذو ذم ىأذي ذج مج ىلعرسكلابذا ذج جاجزو ةجاجزك ةذانج عج (؟/0) عمطقلاوهرذجلا نماعطق(اذاذج

 . : انصالل (مىطاربك الا

 داومسلاب راكب رلبلاق) بعال تنأمألوقتابف تن داجأن ونعي (نيبعاللا نمتنأم 0 قدصلاب 23 0

 بعلا تحتي ىذلاهلالا هنا ىلع ىأ (نيدهاشلا نم كلذ ىلعانأو) نهقلاخ ىأ (نهرطف ىذلا ضرالاو اهريبك الاهدب قس أفي اهلك

 وون نأ دعب ) اهب نركم الىأ (مكمانصأن ديك الهتلانو) ضرالاو تاومسلا قلاخ هنا ىلعدهاش ليقو 6 ىف سأفلا قلعف

 0 ل1 ىلإ (هيلامهلعل)

 هارباوب ناقد كلذناك اماق يطزانم ىلا اوعجر مئاطاو دجسف مانصالا ىلعاولخد م هديع نم اوعجر 7 38 5 9
 نيبقم

بفن قلب رطلا ضعبب ناك اماف ميهاربا مهعم جرف انني د كبح أ نديع ىلا انعم تجوخول مهاربااب جدل ميهاربا لاوأ 1
 

ىلجر عكستشأ ميقسفالاقو ضر اوأرامل هللا ىلاوأ مهيلع
 0 | 167 نيانلاءاغعض ني دقو هتك ئدانفاو هطموهوكر تف 

طآلا تي ىلا ميهاربا ري اويعتيف ممانصأ رافكلا ى (اولاق) هت ع
 ١ ماصوولا بابل بقتسمو ميظعووب ف نهوة

 ذوو بلا ىلا !فكعوهنمرخ ًاهيلي ىذلا مص لك ض عب بنج ىل ااهمنج اةصالاوهنئمرغ م هممد :

 رعص 5 تاركا 2ك ديع نماوعجر نإح

 اا ميهاربارظناساف هنمانلك ا ا ا 2 4 3 كلذاوأ
 ده « يم د

' 

 ٍِح ل اق نركأ نالأءازهتسالا قب رطىلع مط لاق ماعطلا نم مسوي ديأ نيبام ىو نيالا لهنانتخ

 علا متسلاالا قبلاذا ىتحددي ىف ساغب نهرسسكي ل عجو نييثأب اب رض مهيلعغارف نر رتدكلا|نه تف“ ناىأ
5 

 .( م ارك الا) اعطقوارسكى أ (اذا ذج مهلعف-) ىلاعتهلوق كل ذف جرش مهدي ىف ليقوهقدع ىف سأفلا لم يارب للا د دل

 0000 ا كلش لقرية نان تسرب ركز | ل ل دش
 | |١ مصلا ناكو بش ردو صاصرو ساحن نماهضعب ودي دح نماهضعب وةضف نماه ضعب و بهذ اولاق) ميظعتلاو ريقوتلاب
 وعح عجرب هانعم ليق (نوعجربويلا مهلعل) هلؤقو ف نا دقتت ن انتو ايهينيع فر هاوجلاباللكم بهذلا نم لاق مهرك" ذي ف انعمس

 1 1 ا فيضاوملعاذ هيلا مهوع دياموهنيد ىلاو ميهاربا ىل ناتفصناتلجلا (ميهاربا هل

 تيا مهد يع نم موقلا عج -راماف كقنعفف سأفلاو ميم تن ًاواوريسكنءالؤطام هنولأسيف وهو لوالا نأ الا ىتفل

 5 ك مهمانصااوأ
 المهيب ىأ مهرك دهب م هنارتحاو 0 | مالا يهتم اباذه لعف نماولاف) ة ا ع دنال ل ىأ :
اذه نم هنأ نظن ىذلاوه ىأ (ميهاربلاقي) ميسي يبس ىأ (مهرك ذب ىتف انعمس لوفتال كنال عمسلل هنم

 كلذ غابف

 رقفقاماوىانلنمكأوب ارهاظ هب اٌويج ىأ (سانلا نيعأ ىلع هباونافاولاق) هموق فارشأو رابجلا يت كنوادنز'تعِببم

 سم رضحبمهعل انعم بقو نيب ريغ هوذخأ, ن أاوهركتذ لعف ىذلا هنايهيلعىأ (نوده-ثيمهلعل) فالغعمسيامم ًايشوكذت

 ةلب) ميهاربا نعي (لاقمهاربايانتماباذهتلمفتنأأ) هل (اولق) هباوتأ فافدب عنصيامو هباذعأأ برأ ءافتراو
 ؟|ةماقا كلذب ميهاربادارأو نهرسكتفاهنءربك ًاوهوراغصلاهذههعم نودبعتذا بضغ(اذه مهريبك

1 . 

 ميهاربا عافتراو ىاثلا
 دارملاف لاقي ل عاف هنأب

 ومنع (سانلا نع قع مارب اورضنا (هناوناف)هموق فارتت ادور ى أ (اولا) مسالا ذه هللا ىذلا ىأ ىمسملاال مسالا

 ١ هع وأ ةنيالب هباقعاوه درك م هناك هزعفاع :وأهنم عمساعهيلع(نودهشي مهلعل) رظنمو و مهتم ىأرعىأ ادهاشماني اعم ىنعمي لاخلا لح ف
 و مريت دشن نع(ةلفلب) مح اربا 0 0 ا ١ ريضح ام هلاتب ,وقع

 3 د اصقو مهريبكىل لعفلا بسنولدب وأفصواذهو مهريبكل عافااو فقوال هنارثك الاوربخوأدتبموهو ( اذه, هريبك 2

 0 0 ا لتس يي رمي ايار ع

 تم



ْ 
1 

: 

 اًضتسءايضولطابلاو قا نيبناقرف ىمهفةاروتلا ىه

 دسحتتلا.عالاناال ن زون ىتاا ىهلامعالا فتان ا ىلع ل يلد ثيدحلا ىف تلق ةفلا شيطلاو هنمئاهف |||

 نال نيظفاح نيملاعانب كمانعم سابع نب |لاق (نيبساحانب ىنكو) ىلا ءتدل اوقف معأساونز زوتف رهاوج |[

 لاقف كب هللا لعفامهل لتف مانملا ف ئؤر

 تالا دك قودقرتفم نم اوج تانسحلاةفكى لعجب نأ ان اوةفك ىفت ايدسلا فئانكو

 انزوةمايقلا موب مط مجقت الفهلوق عم طسقلان زاوملا عضنوهلوقب عنصت فيك تلق ناف ةملظم دوسرهأوج.

 ىأ 2 مظتالف) ىلاعتهلوقو و رفكلا عمنزون :لامع أ مط سيل ,هئالرافكلا قىفهذه تلق

 نمصقنالهنأ |هانعم (اهمانبت الدوح نم ةبحلاقثم ناكناو) ًايشرشوريخ نما اعامواطامم سخبنال

 اهانرضحأ ىأاهمانبنأ ىنعمولدرحلا نمريسلاءزجلاةبحلاب دارأوءىسمةءاسافدازبالو نسحم ناسحا
 نمالجر صاخيس هللا نا لاق لسوهيلعفتلا ىلصةتلا ل اوسرنأ ص اعلا نب ورمعن هللا دبع نعاهبئزاجنل

 نمركنت أل وقيم رصبلا دم لجس لك الحس نيعستو ةعسن هلرش يف ةمايقلا مول قئالخلا سور ىلع ىتمأ
 0 ىلاعتهنلالوقيف برايالل وق فرذع كلف أل وق. ؤبرابال ل وقيف نوظفاملا ىتبتككئاظأأ يش اذه

 هلوسروهدبعا دع نأ ادهش أوهساالاهلا ال ن أدهش ًأاهبف ةقاطب هل جر خف مويلا كيلع لظال هنأف ةنسحان دنع كل

 تالجسلا عضوتف لظنال كنافلاقيف تالجسلاهذه عمةقاطبلا»ذهام برايل اوقيف كنزورضحا لوقيف

 لجسلاىذمرتلاهج رأى هلا مساع ملقثبالو ةقاطبلا تاقث وتالجسلا تشاطفةفكىفةقاطبلاو ةفكىف

 بتكيب ولا ىط ىف لعجت ةريغص ةقروةقاطبلاو اماكحأ

 هبتشي نا نكمي ال ثيحب علا فناك اذا بساحنا نافريذحتلاهنم ضرغلاو هظفحو هماعدقف أيش بسح نم

 هناىلمشلا نعىورب وهنم فوحلادشابن روك ن أل قاعلاب قيقف ئم نعز يال ثيعت :ردقلا فو عش ؛ هيلع

 اوقفري كيلاملاب « كولملاةمسانكك . ٠ اوقتعظاوتم هت اوتقدفانو دا
 ةاروتلاوهولطايلاو قحلا نابق 6 ةرفلا نورهو ىسومانبت ادقلو) لجو زعهل وق

 لعجةاروتلاوهناقرفالاق نموةاروتلا ىنعب(ءايضو) نوكي اذه ىلعف ءادعالا ىلعرصنلا ناقرفلليقو
 اهظعاوب نورك ذتىنعي (نيقتمللارك ذو) ءايضةاروتلاىسومانبت ”ىنملاو ءايضوففةدئازواولا

 نعاوباغاذا تاو ىف هنوفاخيليقوهوريولوهنوفاخىأ (بغلا مهم رنوشخي نيذلا)اهيفاي نوامغي و
 ىسومانبت [5ىأ (هانازنأ كرابمرك :اذهو) نوقئاخىأ (نوقفشمةعاسلا نم مهو) سانلا نيعأ |||

 ريخلاهنم بلطي وهب كربتي كرابم هب نمآن ملرك ذوهىأاكرابمارك ذنآرقلا انلزنأ كلذكتف ةاروتلا ||
 هحالصى أ (هدشر مهارباانبت ادقاو) ىلاعتهل اوقؤ ن د دحاج ىأ (نوركسنمهل)ةكملهأإب ( متتافأ)

 ريغص وهوبرسلا نم جرن نيحوهو غولبلا لبق نم ليقو نور هو ىسوم لبق نم ىأ( لبق نم) ءادهو
 مانصالاوروصاا ىنعي(ليئاعلاهذهامهموقوةيباللاقذا)ةوبنااوةبادطا لهأ نمهنا ىأ(نيملاع هبانكو)
 (لاق) مهباني دتقاف ىأ( نإ دياعاطانءانآ اندج واولاق)امتدابع ىلعن وميةمىأ(نوفك اعاطمتنأ ىلا)

 ىأ (قحلإبا نتج ًاولاق )اهيا كت دابعب نيباطخ ىف ىأ( نيبملالض ىف ع قابآو مت أ متنكد قل ) ميهاربأ ىنعي

 دولاب (قح!بانتئجااولاق) عنتمم لعفلا ضعب كح فوهريمض ىلع

 نم) ةماتلا ناكىلعنز امقل قاذكو ىندم عف ةراانلاقثمةبح اقثمعئشلاناكناو (ةبحلاقثمناكنا 2( لظلا نم (ًأيش سفن رسالتإ ا

 نيلاع (نيبساحانب ىقكو) هعباصأ ض عب تبهذ م طوقك ةبحلاىلاهتفاضاللاقثملار يمض ثن ًاواهان ا (اهيانيتأ) ةبحةفص (لدرخ ش

 ةيالثلاهذهليق(ارك ذوءامضوناقرفلا نورهو ىسومانت ةدقلو) هللعو مسج الش ظفح ٠ نم نالامهنعهنلاىضر سابع نا نع نيظفاح

 هيينتو ظعووأ فرش ى 0 ذو (11/98.) ةاجنلاليبسىلاهب صوتي وهبءان
 سساثلا اتعاب د ذوأ

 تامدو ابن دطاصم ىفهيلا

 ىاكتافصلا ىلعواولا

 اروص-و اديسو هلوق
 ديزبتررم لوقتواينو
 ااوطاصلاوملاعلاوميركلا

 مهصخ نإ وقتما كلذ عفتتا ||

 لحمو (نيقتملل) هلوقب
 ةيفصولا ىلعرج (نيذلا)

 عفروأحدملا ىلع صنوأ

 (ممب رنوشحي) هيلع
 لاح (بيغلإ) هنوفاخي
 ءالملا ىف هنوفاع ىأ

 ةمايقلا (ةعاسلانممهو)

 نيم اطاوهأو

 نارقلا (اذهو) نوفئثاخ

 ريخلاريثك (كرابمرك ذ)
 ىلع (مانلزتأ) عفنلارب زغ

 (نوركسمهل متافأ) دع

 نودحاج ىأزحب ون ماهفتسا

 دقلو) هللا دنع نملزنمدنا

 هاده(هدشر مهاربا انين

 ىموم لبق نم (لبق نم)
 دمم لبق نموأ نورهو

 (هبانكو) مالسلا هيلع
 (نيلاع) هدشرب وأ ميهارإب

 هان ام لهأ هناانماع ىأ
 انين" قاءتننأ اما(ذا)
 هيبال لاق) هال_-كشررب وأ

 (ليئاغلا ةلظام هم وذو

 4 3 اعاط متن أت 0 د لع م ] 0 وناسنالاو رويطلاو عابس ر وص ىلع روسلا م اذصالاىأ

 ا 1 ا ل 5ؤاناو



 ث ةءالكلا اوقزراذاىتحهسأب اوفاخين الف مهاب هنورطخالو هرك ذ نعنوضرعم مهلب ىأ (نوضرعم مهب رك ذ نع مهلب)
 ١ 71 ذنع مهضا ارعال كلذ نوحللصياال معا نيب مث “ىلاكلا نعمطاؤس هلوسر صماهنا ىنعملاوهنع لاؤسال اودلصو.“ىلاكلا نم اوفرع

 هللا نم بوحصجالواهعنمو هسفنرمصن ىلعرداقب سلام نا نايف (نوبحصيانم مهالو مهسفن أر صن نوعيطتسيال) هلوقب فن امسامث

 وهاماةءالكلاو ظفحلا نمءيف مهام ىأ( رمعلا مويلع لاط ىتح مهءابآوءالؤهانعتملب ) لاق مثهرصنب وءريغ عني فيكديبألاورصنلاب

 000 نم مهريغانعتماكالاهماو اين دلاةايحلاب مط اعيتنالا نيضاملا مهءابآو مهانالك اموانك الها ن مه هذع عنام نمالانم

 نماهصقنن ضرالاىنأناننوريالفأ) بذاكلمأوهو كلذ ىلعنومئادمهنا اونظو (191/8) مهب ولق تسقفدمالا ,ميلعلاط ىت>

 صقتت ىأ (اهفارطأ
 فذحمو رفكلا ضرأ

 نيماسملا طيلستب اهفارطأ
 اهله ىلع مهراهظاواهبلع
 رك ذو مالساراد اهدرو
 هبرج هللا ناب زيسشي أت

 ناو نيماسملا ىدبأ ىلع

 وزغت تناك مهرك اسع

 اهبنأتو نيكرشملا ضرأ'

 نم ةصفان اهيلع ةبلاغ
 (نوبلاغلامهفأ) اهفارطأ

 دعب نوبلغي ةكمرافكفأ
 فارطأ نم انصقن نا

 لب كل ذك سيل ىأ مهضرأ

 هللا لصةتلالوسر مهبلغي
 انرصنب هب امصأو لسو هيلع

 ( ىجولإب ةرذنأ امنالق)

 باذعلا نم ف هوخأ

 مصلاعمسالو) نارقلاب

 ميسملاوعايلا فب (ءاعدلا

 0 ماو
 ىنللا باطخ ىلع ىاش

 اذا) ممسو هيلعهنلا ىلص

 ماللاو نوفوح(نورذنيام

 ةراشاوهو دهعلل مصلا ىف
 ش مهدسو مهماصت ىلعةلال دلل رمضملا عضومرهاظلا عضوف نورّدنياماذانوعمسيالو لصالاو نب رذنملاءالؤهىلا

 نم مهسم نألو ىأ( نيملاظانك اناانلب واب ناوقيل) ةحفنل ةفص(كب رب.ذعنم) ةربسيةعفد (ةحفن مهتسم نألو) اور ذنأ ماذا مهعامسأ
 مارك ذثيح غلوب دقواوضر ءأواوماصت نيح مهسفنأ اوماظ مهنأ اورقأو مهسفن ىلع لب ولاباوعدواولذا يم قدأهب نورذني ىذلا اذه
 هلا ىنعم ف خفنلا نال تاغلاب» ثالثةحمفنلاو سملا فو ةرللاهءانب نا عماهب هحضر ةيطعب هحفن لاقي ةإقلا ىلعل دب مفنلا نال ةحفنلاو

 هتيكفرعتف ئشلاهبنزوباموهو نازيم عج (نيزاوملاعضنو)ةرللءانبلاو هخضر ةيطعب هحفنو نيل عروهو ةبادلاهتحفن لاقي ةرازغااو
 طقلا)لوقىف لامعالا فئاحصل نزولاو لسرلا اهب أ يهلوق ىفاك اهناش مظعتل نيزاوملا عجااو ناسلو ناتفكدل نازيموه نسحلا نعو
 مالى أ ةمايقلا موي لهال (ةمايقلا مويل)طسقلاتاوذ ىأ ف اضملا ف ذح ىلعوأ طسق اهسفن ىفاهناك ةفلابم ل دعلاوهو طسقلاب نيزاوملا تغ مو

 لأ ٠

 ا اهنم ئه ىفنولم أتي الىأ(ن وضرعمل هظعاومو نآرقلا نعى أ( مهب ررك ذ نع مهىلب ) نجحرلا باع ن٠
 | ن وعيطتسيال) لاقف فعضلإب مهتط فص وم مهعنفاننود نمةط [مطأ هانعم (اننود نم مهعنمت هلآ مطمأ)

 | (نوبحصيانم مهالو) مهدبع نم نورصني ف يكف مه-ىفن ًارصن ىلع نور دقبإال ىأ ( مه_ىفنأرصن

 | انعتملب ) ريخخهللا نم نوبحصيال هانعم ل يقو نورصني ليقو نوراجي ل يقو نوعنمب سابع نبالاق
 دتماىأ( رمعلا مهيلعلاط ىتح) مهاناهمأ او مو. اعانمعن أن اباين دلا ف ىأ ( مهءابآ ام) رافكلا ىنعي(ءال اوه

 صقتنت' ىنعي (اهفارطأ نماهصقنن ضرالا ىتأن نأ نيكرسشملاءالؤه ىنعي(نوربالفأ) اورتغاف نامزلا مهم

 ايددحتفو سهيلعهللا لص ىنلاروهظ كلذب دي رب نينمؤملا فارطأى دب زنو ناكرسثملافارطأ نم
 ًانتردقراث !باذعلاب نواجه ل اهتلابنوكرشملاءالؤهىريالفأ ىنعملاوةب رقفةبرقواضراف اضرأ كريشلا

 كلم فاه اخ داوةكملوحامىرقلاودالبلا متفو دحاولا دعب دحاولاذخأباهيناوج نم ضرالا ناينا ىف
 | ىصدمحمباونم .ؤيف كلذ ىف ةربع مط ناك امين دلاب نيمعنتمملا نيكرمثملا سؤ ر تومو ل سو هيلع هللا ىلص دمت
 ماهفتسا(ن ,وبلاغلا مهفأ) لاق مثمهبفانتدارا نموانم عانتمالا ىلع نوردقيال مهنا اوماعي وسو هيلعهللا

 نآرفلاب مفوخ أى أ( ىولاب هر ذأ ف ا) دمحاي(لق) نوب ولغملامهو نوبلاغلا نحن لب هانعم عي رقتلا ىنعم
 (كب رباذع نم ةحفن ) مهنباصأ ىأ( مهتسم نألو) ن وذو ىأ (نوذنياماذاءاعدلا مصلاعمالو)

 آورقأامدعب ليوا مهسفنأ ىلعاوعد ( نيملاظانك اناانلي واي ناوقيل) لِلق ئئثليقو فرط سابع نب لاق
 نال كلذباهفصولدعلات ا اوذىأ( طسقلا نب زاوملاعضنو) لجوزعهل وق كل قلو مظأاب مهسفن أ ىلع

 ضو ىنعمولدعلا د_> ىلع ىرجت نب زاوملا كالت نأ ن يبف هف الخ نوكيدقو مقسم نوك,دق نازيملا

 تطاح أن فلامعالا ف مهنبب طسقلاو لدعلا نازيملابدارملا ليقةمايقلام وب لهالىأ(ةمايقلا مويل) اهراضحا

 ا ثيىاعتو هناحسةنناناماسلا ةمتأهيلعىذلا جيحصلاورسخ .ولذ سكعلايواجئنوزافدن امسي هنانسح

 ْ ,ازيمهنألاوقالارثك أوناسلو ناتفكهلنازيم .وه نسحلالاقودابعلا لامع أ اهم نزيو ةيقيقحلا نب زاوملا

 ل بوزعهب*رلأس مالسلاوةالصلاهيلعدوادنأ ىورودب ةنوزوملالامالا ددعترابتعال عجامناو دحاو
 ردي ىذلا نم ىلا لاقف قافأ هيلع ىشغءآراماف برغملاو قرشملا نيبامةفكلكءاراف نازيملاهب رب نأ
 لا الا ن زو ةيفيك فاذه ىلعف ةرغاهتالم ىدبع نعت ضراذا ىنادوادايلاق تانسح هتفك العنأ

 ةفكىف تانسحلا فئامص عضوتفلاممالا فتانصنز وننأ امهدحأ ناقي رط ضارعأاهنأ عم

 امو
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 رك ديمهو) م ذفاو دع ناكناوءانثوهفاقي 22 اذلاناكنافهفالُخ وري ن وكيك ذلاو ل 0 بيعل (ركذبىذلا انهأ) '

 كنافكنم اوزهاو اختي نأ ح أمهفالص أ هب نوقدصبال (نورفاكمه) ةيناد_>اولا نمهنرك ذب ن أب جاموهنلارك ذب ىأ ( نجحرلا

 كلش مئاهيلع عوبطمهناو ةلبخلاطارفا ىلع ناسنالا ذل مدقف

 اراهنو البلك اأن ادباذعزمىأ(نجرلانم

 مهراوزه كنوذخشب ىأل احا عضوم ىةل+جاو نود خاج نورفاكمهنآر ةلانم كيلعلزنأ اس: ىأ نجرلارك في ليقو نولطبم مهو قحم

 قلخ) ًادتبملا ديعافرخلا نيب وهنيبتلاحةلدا! نالوأ ديك نا ,لهرركو ىلاعتتنلاب نفكتلا ىو ذر ركتلاو دلال ل

 ىلعئكلاميدقتوهو نارد_دكةلجكلاو لجتلاو باذعلاب لج سي ثر حلا نب رضنا! ناكني- تلزن ليقو سنحلاب رسف (لع نسوا

 مرك-لا نم قاخ مركسا |هنمرثكو ع نلكلوقتبرعلاو هنمرثك,هنالو لجتلا : نم قاخ هن أكف لكلا هيف بكرهناو سنجل دارملا نأر هالذلاوهتقو

 ْن اهم عدبب ساللاق هنأك هٌرحزوهعنم

 زل هن سي قلطير 13 كا 00 اذلج معلا ا ا -
 مهرعاشلاةريج ةغلب نيطلا يا ةماعلا نجرالا نجرلا فرعنال نولوقياوناكم مهما كلذو (نورفاكم ه نجرلارك ذب مهد)

 نعام 34ه غلبت نأ لبق بئوف ماعطلا ىهتشاهف وج ف ل داماف ةنجلارامتىارظن هينيعو مدآس أر ىفح ورلالخدالل ءانلاوبب كيني زجر ي || كيان يماهيلعوالعلا نمدتفلخوهتين ناطانسم رق (نك نا اناس الان 'قاتاوفه باذكلا ظ

 عوبطموهولاكةسالا 3 ثروأو لع نم ناسنالا قاخ ليقف عف مقوفن!اراخإلا العا
 3 وهلا عمقب ه 0 0 ننعم موب راهلاز نق ئيلك دعب ناكهقلخنالنإا هنأ قانا لكنا

 هاطعأهنالهيف 0 و 0 0 ا ا ع ا نحلل ظ
 عقاب عيطتسي ىنلاةوفلا ليقوروطدءب اروط اباوناةفضم نم مقلع نم مةقطن ضاوقلخ هالنوع ليجتتو ظ
 :موةلككلا كرتو ة هشلا نيطل اوءاملا نيب ىأو# لجتلاو ءاملا نيب تبني لخنلاو عر عاشلالاق نيط نم ىأ لع نم ناسنالا قلخ ىنعم ظ
 أ 0 2 نيك رسلان اكلذو (نواجمتستالف ىقايآ ير أم) هلوقهيلعد.ىئاسنالا عونلا ناسنالايدارأ ل بقو ١

 0 0 7 اوبلطتالف ىديعاو «ىأىإيآ مي رأس ىنعمو ثراخلا نب رضنلا فتلزن ليقو باذعلا نولمتساوناك أ

 اهب نانالاب(نولمتتست نيكرسشملا ىنعي(نولوقيو) ىلاهتلاق كال ذلف ةمايقلا نولجمت سياوناكليقو ردبم وب مهارأفهتق ةولبق باذعلا ْ
 تايم دل الأ اوضو مهن ىاعت نيبفءازهتسالا ليبس ىلع روك ذملا مومذلا لات سالاوهاذهو(نيقداص منكن ادعولااذهىتم) || ظ
 ىنولوغ دو لصولا نم نوعنمال ىأ (نورصني مهالو) طايسلال يق ( مهروهظ نعالورانلا مههوجو نع ) نوعفدبالىأ | ْ قشابعو له. هقااو || (نوفكب الن يحاور فك نيا لعب ول) ىلاعت لاق نيئزهتسملاءالؤهام نيب مثيتلغغو يلهب كلة نول

 ناينا (دع 0 نيقداس منكن ادعولا اذه تاولفالاو تاتا اوا يس الك ا يلعاومانةلاوملعول تلال

 نا) ةمايقلاوأ باذعلا اهعفدواهفرص ىأ (اهدر نوعيطتسيالف) مهريحت ىأ (مهنهبتف )ةأخ ىأ(ةتغب) ةعاسلا ىنعي (مهينأت لب )
 مطاجتتسا 0 0 ةيلسنهيفو مهءازهتساهب وقع ى ا(نؤزوتسيدباوناك أم مهنماو رس نذلاب )طاح ] امكزن ىأ(قاخ) كم هوك ا وهيل_يق (نيقداص منك || انج سااكدحابعأ(تلبق نمل سرب ةىزيتسادقلو)ةرشلاوشنوسا نوانالو نت

 اورفك نبذلا م و) ىأ(8ؤ قلك, نملق) ىلاعتهلوق جه مه ازهتسالاب وءالؤهم قيع كلإذكف ىأ مسوهيلعةللا ىلص ىنلل | ظ
 0 عنك نمهانعم سابع نبا لاق( نجرلا نمل ؟شياعمىف متفرصناااذا( رابنلاو) متماذا (ليالإب) مكظفح ظ

 مطوقب هنواجت تسي ىذلا تقولا نوماعي ول ىأ عيل هبلوعفم نيحو فوذحبول باوج (نورصني مهالو مهروهظ نعالو رانلامههوجو ْ

 اوناك امل مهرصن|رصان نو دجيالو مهسفنأ !نءاهعنمواهعف د ىلع نوردقيالف مادقوءارو نمرانلا هيف مهم طيح تقووهؤتعولاةل

 (مهتيتف) ةأخ (ةتغب) ةعاسلا ( مهنا لب) مهد نعهنوهىذلاوههبمهلهج نكلولاهكتسالاوءازمتسالاورفكلا نم ةفصلاة الك

 ”ىزيتساد قلو ) نولهي(نورظني مهالو) اهعفد ىلع نور ديالف (اهدر نوعيطت_يالف) .وبلغتف مهاجفت ل باهنوفكي ال ىأ مهري
 عل سو هيلع هللا إننا لوسر ىلس (نؤزهتسيهباوناكام)ءازج ( مهنماورخس نيذلاب) لزنولخ (قافسكلبق نم لسا
 راهلاو لدللاب) كظفحب (مولكي نم لق )اوا فام ءايبن الاب نيث زوتسملاب قاحاكمهب قيحب هب هنول عفيام نا و ةوساءايبنالا فدل نب هبمهئازهتسا



 را ندا (مهديم نأ) تبئاذااسر نم تباونالابج (ىساورضرالاىفانلعجو) نودهاشبا هنوقدصي (نونمؤبالفأ)

 . 8 حة+ساواقرط ىأ (اجاخلاهفاناعجو) باتكلا لهأ معيالثل ىف كلذادا ازرتاك سابنلالا مدعلال ف ذ>زاجامغناو ماللاوال فذ
 هذه ناب واجاف-المساهنم اوكل تل ىلاعتهلوق نيب قرف ىأت لق نافةمدقتم (البس) نمل احلا ىلع بصنو عساولا قب : رطلاوهو

 !ااهءاودتيبا (نودتهيمهلعا) مثمهبك نايب وهف ةفصلا كلت ىعاهقلخ نيحهنا نايبل ىناثلاو ةعساوافرطاهبف لعج هناي مالعالإل والا
 ا اباظوفحو هنذإبالا ضرالا ىلع عقتن أ ءامسلا كسي ولافاك طوقسلا نعهعضومىف( اظوفحافقسءامدلاانلعجو) ةدوصقللادالبلا
 اهانظفحولافاك نيطايسلا نع

 م

 رمقلاو سمشلاكحك

 (نوخرعم) موحتلاو

 ايف نإ ركفتم ريغ

 ىذلا وهو) نونمؤيف
 «يفاونكستل (ليالا قاخ

 هيف اوفرصتتل ( راهنلاو)

 نوكتل (سمشلاو)
 (رمقلاو) راهنلا جارس

 ليللا جارس نوكيل

 هيف نيونتلا (لك )
 هيلا فاضألا نع ضوع

 سمشللريمضلاو مهلاكىأ
 سنجامهم دارملاورمقلاو

 .اقعلا عجموج ولالا
 وهو مهلعفب فصولل

 ةبلاو ماودلا ىنعي(دلخخا كلبق نمرمشبلانلعجام د) لجو زعهلوق «ةيهانتماريغةرهابلاةردقلاو ةمكسحلاب ا سايس
 | مشن نونلاب ردمحج صب رتناولاق نيح ةيآلاهذه تزن (نودلاخلامهف تم نافأ) ايندلا ىف امهنعهللا ىضرسابع نبا

 : تمناف مهالو تنأال ريشاين دلا ىف دلال ن |ىضق ىلاعتهللا نا ىنعملاو !ذهبهنع ةنامشلاهللا ىئنف || ىلعروهج اوءاملا كالفلا

 8  انيقلاك نوتماشلاقليس 5 اوقيفأانب نيتماشلل لقف لب اقلالوقانعم فوءالؤه قتبيفأ فوفكم ج وم كافلانا

 اعن هلا | ١ ةتاسفن قام زعاالوئ فت ى ام عت اع هلوقب صوصخ# مودمعلا اذه (توملاةقئاذ سفن لك) همق ىرخن ءامسلا هةيع

 قةميظعلا<ىمال اوتوملا تامدقم نءةرابعانهه قوذلاوتوملا هيلعزوجالوتوعال موجنلاورمقلاو ىلا

 1 و اع : ليقورقفلاو ىنغلاو مقسلاو ةصصلاوءاخرلاوةدشلاب ىأ(رب هاورشلاب) كربتخت ىأ(موأبنو) هرب . اد ١ تنمو

 أ(نو جرتانيلاو) نوهركتناوفعربصو نوبحن ايف عركش فيكر ظننلءالتبا ىأ (ًهنتف) نوهركت ارجل

 2 00 ا دل ََك اندم ده ءازحلاو باسحلل لف ةمجلاو نورودب

 0 دقاونك ريشا ءازي فاشلاوةلج ىلعةلج فاصل لولا اغا 5 0 0 (تمنافأ)
 00 ةثاذ سفن لك ٠) ءالؤه قس اتا سنافارع ثايندلاىف دلال ناهنبا ىضق ىأ اذ هبةنامدلاهنعهللا نفق توميسدنا

 انا ,رففلاب ( رمشلاب) رابتخالاةروص ىفهنال مهدوجو لبق نيلماعلا لاسعأ نم نوكيساباملاعء ناك ناوءالتبا ىمسمربتختو

 :هدجوبام بسح ىلعك< زاجنف (نوعجرئانيلاو) هظفلريغ نم مكوابنل دك مر دصم (ةنتف) عفنلاو ىنغلا
 لهج | اي  اناثلوسنم 70 كنوذختام( كنو ذختي نااورفكن يذلا ك1 اراذاو) نوعجرتناوك ذنبا

 فانمدبع ىن ىن ا ذهلاقر كحضف مس و هيلعهتلا لص ىنلا

 جوخ تلق ناجلاوةكنئالملاو ىسعو مد اكءاماريغ نم ىحوهام ضعب هللا قلخ دق تلق نافةفطنل اىنعي

 ب
 ١

 جيف ىنلاةلدالا نع (اهتايآنع) رافكلاىأ (مهد) ممجر ناطيش لكنم (؟1/5)

 81)ءانإمؤاقب وأأعاملا رم قولخم ضرالاهجو ىلعامرثك أنا ىنعيرثك الاو بلغالا ج .رخم اظفالا اذه

 ,بديمالثل ىأ(مهبديغنأ) تباوثالابج ىأ (ىساورضرالا ىفانلعجو) نوقدصيالفأىأ(نونمؤي

 1[ اهاهتئأوهنلااهاسرافءاملا فةنيغسلا كردحناك كرحتت تناكف ءاملا لعتطس ضرالا نا ليق

 ١ هاب نيلبجلا ني عساولا ب رطلاجفلاو كلاسمواةرطى أ (اجاخ) ىساورلا فىأ (اهيفانلعجو)

 مد طقسنا نمىأ(أظ :وفحافقسءامسلاانلعجو ) مهدصاقمىلا ىأ )ن ودتهمهلعل) جاجفلاريسفت
 مفهللا قاخامع ىأ (نوضرعماهانآنع) رافكلا ىنعن (مهد) بهشلابنيطايشلا نم اظوفحم لمقو

 ا لعلادلا يمهلا سنن ,ترتلاواهب راغمواهعلاطمواهك الف ىفاهتاكرسةيفيكو موجنلاورمقلاو سمشلا نم

 رسمشلاوراهنلاو ليللا قلخ ىذلا اوهو) اه.نوربتعيالد نو ركفتال ة ةرهاقلاةردقلا اوةغلابلاةمكحلا|

 : تلقون دوصبسي لاقآ ماو ءاما ف عباسلاك ةعرشلب نوريسي و نور ىأ (نوحس كلف ىف لكرمقلاو

 || اه هذي ىذلا موجنلارادم كلفلاو ىرلاوةحابسلاوهو ءالقعلا لعفاهنعرك ذدهنال لقعيالال لاقي ام ىلع

 ءذلانادب ريلزغملاكلفةئيهك ةنوحاط كلفلا ليقو كالف ا هعجورب دسم ئيملكبرعلا مالكى وهو
 رحب كوكل كف بك اوكلا كالذهيف ىذلاء املا كلفلا ليقو ىسرلاةرادّتساكربدتسم موجيلا هيف ىرجن
 ةىرجت ءاملا نود فوفكم ج وم كلفلال يقو ءامسلاةرادتسساكلفلا ليقو هيفردق ىذلاءامسلا ىف

 2الاو قرخللةإباقريغةفيفخالو ةإيقثالةبلص ماجاك الفالا ةئيطا باص ل اقوم وجيلاورمقلاو سما

 ةاخخ رب دما قلاخا ناحب سف قداصلارابخابالا تاومسلاةفص ةفرعمىلا ليدساله نا قأ-او لودذلاووغعلاو

 2 9 لاوربملا نم

2 0 



 قبل ءاكرشلا نو هللا ديحون فدراووهو ىل بق نمءايبنالاممأ ىنعي ( ىلبق نمرك ذو) هنأ ىنعي (ىعم نمرك ذ ذ)نآرقلاىأ(اده)

 وهىأ قحلا ئىرقو'نوماعيب بصنوهو نآرقلا ىأ( قمل نوملعيال هرثك ألب)لاقف.هنعبرضأمهرفك نعاوعنتماماف صفح '
 ركبىأري غفوك ىونالا (دبل وبل لوسر نمش نانا امو هلع بايفرنلا نع( نوضرعمإ) كلذ لجال(مف) قحلا |
 هعازخيىف تلزن :(هناحيسادل او نجرلا ذااولاق )ديح وتلا ىآ نم اهقبساملةر رقمةبآلاهذهف ىف ود> ء(ن و ديعافان أ الاهلا ال هن 0) داجو 1

 نوفرشم نومركم دابعمهلب ىأ (نومركمدابعلب) هلوقب دامع مهناب مهن ءربخأ مث كلذ نعهنا ذمزنف هللا تانب ةكسالملا اولاق ثيح ١

 هلوق نوعبقي مهن أى: هملاوةفاضالا ب انمماللا تييناف مطوقب ىأ(لوقلايهنوقبسال) ةدالولا ىفانتةيدوبعلاذادالواباوسلو نوب رقم
 المع نوامعيال هرمأ ىلع ى:ب ماضي امهلمعف هلو عباتمطوق ناك ىأ (نولمعيهرمامهو) مطوقبهلوقنومدقتبالوهل اوقمطوققبسيالف ٠

 د0 هو دكسل ة يده ةطالطل 2000 ش

 ةفلاسلامالا 9 ف 5 ربخ ىأ ) 0 ذو) مدا باوثلا نم

 هيفلخدب وناويحلا 0 نملزني ىذلاءاملاب انيبحأو ىأ( ىسئثلكءاملا نم انلعجو)
 ليقوءاملا نم ق واخ وهف ى ئم لكن اهانعم نورسفملالاقو ئش لك ايل ببسهنال كلذ ورحشلاو تاينلا

 الاهلاال لاقوهتعهللا ىضر

 9 د) نوف اخ( نو 1 ةاروتلا ىلبق نمرك ذو نآرقلا ىم نمرك ذسابعنب!لاقوةرخآلا ىف مه.لعسفيامواين دلا فمهبلعفامو
 ةكنالملا نم (مهنم لقي | وأاداو ذختاهللا نااهيفنودجنت ل هبتكلارئاسو لجنالاوةاروتلاونآرقلا اوعجار ىن-لاوليهتالاو
 نود نم (هنودن.هلافا) نمكالبق نمانلسرأامو) لجوزعهلوف# ( نوضرعم مهف قا نوماعبال ,هرثك ألب) ةط هعم ناك

 كلذف ىأ - ذف) نم مويلع بحياموركسفتلاو لمأتلا نعى نوضرعم مهف قحا نوماعيال مهرثك لب لاقف قحلا عضاومب

 (متهجهي زجن )هربخ ل ئاقلا أ هلا تانب ةكنالملا اولاق ثيحةعازخ ف تازن (ادلو نحرلا دخن اولاقو) ىاعتلوق |وقو رحال ل3 ناجإلا |
 تدك رطرعلا تاوجوغر مهافطصاوةننا مهمرك أىأ(نومرك )ةكنئالم نعيد ابع مه ىأ(دابع لي اولقاسمعهسفن هز (هناحبس) (

 ني رفاكلا (نيملاظلا ىرح مهنا ىنعملا(نولمعيم مأب مهو )هب مه ماياسجالا نوماكستيالىأ (لوفلاب) هنومدقتيالىأ(هنوقبسيال) ْ

 ريغ ةيطالااوعضونبذلا || لبق ناك امليقونولماع.هامواوا_هعامىأ (مهفلخامو مهدي نيبام لعي) المعالوالوق هنوفلاخال |||
 ليبسىلع اذدهو اهعضوم | نملالاليقوةنهاالاهلااللاق نملالا سابعنب لاق (ىضترا نملالانوعفشيالوأ) مهةلخ دعب نوكي امو مهقلخ |
 ققحتل ليئٌعْلاو ضرفلا هلا ىنا مهم لقي نموه ركم نونمايالن وا جو نوفئاخ ىأ(ن وقفشم هتيشخ نم مهو) هنعىلاعت هللا ىضر ||

 سابع نبا لاقو مهتمصع كلذف)هللا نود نمهلا ىف لقب ل ةكئالملا نما دحأ نافهسفن ةدابعىلااعد ثيح سنلب اهب ىنعل يق (هنود نم
 ةداتقو | - علنا تر ٌريإوأ) لجوزعهلوق 0 اهعضومريغىف ةدابعلاو ةيطالا نيعضاولا ىأ( نيملاظلا ىزجن كل ذك نهج هب زحن

 نا معلما ادحاوأيشاتناك سابع نب|لاق (اقت رات ضر وٍتاومسلاَّنآ)او رفك ن ذلا رعيلأىأ(ا اورفك نبذلا

 ةيطالا ىعداهناف سلبا ىف م * ضعب ىلع اهضعب ضرالاو تاومسلا|هللا قلبك لنوم -هتياةسف أ( اناا ْ

 2 هل اوةفدط فن سس اخ] اشلا 1 8
 هسفن ةعاطىلااعدو هسفنل 0 اي 55 0 اومسلاتناو ليقوايبامهحستسفا مول قلخ

 نبذلا رياوأ) هتدامعو

 نأ) يروا ني

 نانكو سم عقوم عقب نأحلصا ذلفردصموهو نينقونر مانتاك ى'لوعفملا ىنعع (اقتر) نك لقيإلا ذاف ضرالا ةءاجو تاومسلا ةغاجىا

 هناانلق كلذي مهرب رقت ءاج ىتحاقترامهوأر ىتم لبق ناف فلا دسض قترلاو نيئيشلا نيب لصفلا قتفلا واس انققشف مم (اصانصلل

 لقعلاىف ت2 انهي ايلا يسللو ضرالا ىلظزكو ا كا ةرلانالودنهبا شمل قرلاءاقملقف روع قانا

 ةقبطةقتتر م تناك ضال كل ذكر تاونس عيت للعب كانتا هتدففدسلا و ةقرطسةةرا (رال لا 3 ليقوءاوطإ امهات

 نمانلعجو) تابنلابضرالاو ,رطملابءامسلا قّتفف تننتالاةتر ضرالاورطمنالاق”رعامسلاتناك ل بقو نيض رآعبساهاعجو اهقتفف ةدحا 1
 ةلقوةلهيحوهيلاهجامتحا طرفلءاملا نمهانقلخ امن ًاكوأءام نمةبإد لك قل ةنلاوهلوقك ناويح لكءاملا نمانقلخ ىأ(ىوشلكدالا ١



 لدبلاو بجو همم مالكلا

 ءانثتسا همصن زوحالو

 اركتمت اك اذامإلا نال

 هلم تسي نآزوحال

 مومحال هبال نيققحلا دنع

 ىنثتسملا هيف لخدي ثيحهل
 ناكول ىنعملاو ءانئتسالاالول
 ضرالاوتاومسلا مأرب ده

 ىذلا دحاولاريغ ىتشن ةطك

 (اتدسغا) امهرطاف وه

 دقو عنامعلا دوجولانب رخخ

 مالكلا لوصأ ىفهانررق

 ناحبسف)لاقف هناذهزنمت
 )ن روفصيامع شرعلا بر هللا

 كي. رشلاو .دلولا "نم
 هنال (لعفيامم لثسإال)

 ولوةقيقحلا ىلع كلاملا

 ضعب ناطاسلا ىلع ضرتعا
 سناجتل ادوجو عمه ديبع
 مد عوهيلعاطخلازاوجو

 حبقتسال قيقحلا كلا
 وه نف اهفسدعو كلذ

 اب رالا بروكوم ا | كلام
 نابىلوأهلكب اود هلعفو

 مهو) هيلع ضرتعيال

 نوكولمم مهنال ( نولئسي
 نابمهقلخأ اف نؤاطخ
 ئثلك ىف متلعفملمطلاقي
 نولي مهو ليقو هولعف
 ةكنالملاو حيسملا ىلا عجرب

 فيكف نولؤسم مهىأ
 ةيهولالاو طل نونوكي
 ةيلؤسملاو ةيسنجلاىف انت

 (ةلادن ود نماوذختامأ)

 لقنلا ثيح نم ىناثلاو هلقعلا ثيح نمراكن الل لوالاف ةدافالاةدايزلةداعالا

 . كتأرماالادح امكنم تفتلبالو ىلاعتهلوقك بجوملاريغمالكلاىفالاغوسيالا (11/4)

 | الان آ ) ضرالاو ءامسلاف ىأ 1(امهبف ناكول) ل_جوزعةتلاوشو ملا هوجو خلباب ماعمالاو مدعلا نم

 نعردص ىمأ لك نالةطآلا : نمعنالادوجولامهبف نم كلهواتب رخخ ىأ (اتدسفلا هلا اربغ ىأ 1 (هللا
 ىضفي نيطادوجوبلوقلا ن وملك لا لاق ىزارلا نيدلار فن مامالا لاقو ماظنلا ىلءر حي مرثك اف نينثالا

 دوجو انضرفولاناللاحلا ىلا ىضفيهنااناةامناوالاحم نيا دوجوب لوقلا نوك,ن أب جوف لاخلا ىل

 امهنمدحاو لك ناكل كلذك ناك ولوتارودقملا لكى عارداقامهنمد>او لكنوكينأو دبالف نيطا
 عقب نأأماف هنيكست :رخآلا دارأوهكك رحتدارأامهد_> نا انسضرفولو هنيكسنودي زكي رحت ىلعارداق
 دايم دوجو نم عناملا نال لاحوهوام_هنمدحاؤ مةيالوأ نيدضلا نيب عجلاةلاحتسال لاحوهونا دارملا

 اعمادجولاعماعنتماواف سكملاب و ثالذداىم دوجو دنعالاذهدا م عنتمالفرخآلادا يمامهنمدحاو لك

 امهنمدحاو لك ناكولهناامغدحأ نيهجوللاحاضي كلذوىناثلا نودامهدح أ دا ىم عقي وأ لاحت كلذو

 قايوتسا اذاوةردقلا ىفايوتسي نأودباللب رخآلا نم ردقأ امهدح أ نوك عنتماهلةباهمالام ىلع ارداق
 ظ حج صربغ نم نكمملا عب جرت مزلالاو ىناثلادا ىم نم عوقولابىوأ امدح ادا ىمربص, نأ لاحتسا ةردقلا

 أ ازجاعنوكيمدا م عقب ىداوارداق نوكيددا سفر ىذا نوداهدحأد ارم عفواذ هنأ

 ” قمت تارودفملا عيج ىلعا ارداقامهنمدحاو لك ناكل نيطاانضرفولو لاححهلالا لعوهو صن ز جتلاو

 ناك امنا لعافلا ىلا لعفلا دانساناللاوهود_>اوهجو نم نيلقتسم نإ رداق نمرو دقم عوقوىلا

 ليحتسيف ع وقولا بجاو نوكي اذه عمهنوكل لعفلاف داجالإب القت امهنمدحا او لك ناك اذافهناكمال
 ظ هذه ولاحم كلذ واعمامهيلاهجامتحا 0 قانغتسا م 1 اي مالم هن :وكلاذهىلا هدانسا

 | اذاوامهتمدحاوب رودقملا عوقو عانتما ىلا ىضغي نيطادوجويلوقلالوقنف ديحوتلاةلئسم ىفةمانةخ

 |وأاقفتي نأاماف نيطاانردقوللوقنواعطقداسفلا عوقو مزليذئنيحوةتبلا عقبال نأ بجو كلذك ناك

 | ناولاح وهوامهسهعوفو مزايفامطدا صوامطرو دقم حاولا كل ذف د حاولا ئنثلا ىلعاقفن  نافافلتح
 ا | داسفلاناتبثف لاح لكلاوفانلا نودامهدحأ عقب وأامهنم دحاو عقيالوأن ادارملاعقي نأاماف اقلتخا

 ظ | ىولعلا ملاعلا فام عيج نتف رعةلالدلا هذه ةقيقح ىلع تفقواذا كنار عاوتا اريدقتلا لك ىلع مزال
 | ةينادحولا ىلع ةيعمسلا لئالدلاامأو ىلاعت هللا ةينا دحو ىلع ]يل دوهف تاقومل_خلاو تاثد لا نم ىلفسلاو

 | هل ؟ضرالاومامسلا ف ناكوادارملانإبةبآلارسسفف مناملاةلالد ىف نعط نم لكنا لءاو نر قلا ىفةرينكسف
 |[ اذ هواولاقرلاءلا داسفا مزافملاعلاريب دن ىلعردقتال تاداجج هماللاعلا اسف مزل مانصالا ةدبءاهتيهلالوقي
 ا | اذهداف ىلع ةلالدلارك ذم نورسشنب مهضرالا نم ةطا اودحا ماهلوقىف مهنع كح قاعتهنال ىلوأ

 ا | هناحبسمتلا هبزتت هيفف (نوفصيامجشرعلابرهلئاناحبسف) هلوقام ا وهب ليلدلاصتخم نأ بجوف

 | هيضقي وهلعفي ام هللا لثسيال ىأ(لعفي امل ئسيال) داولاو كي رشلا نم نوكرمثملاهبهفصي امج ىلاعنو

 | زازعانمهدابعفمحباسع ل ث_بالهنا ىنعملاومطلامعأ نعنولسي سانلاو ىأ(نولثسي مهو) هقلخ ىف
 اقيثيب ون لاؤ-نولثسي قلخاونايعالا كلام برلا هنالءامقشاوداعساو لالضاو ىدهو لالذاو

 | لوقيدحأ هقوف سبا ىاعت هاو مهالوم صعأ لائتما ملعب دعب 5 متلعفم ةمايقلا موب
 ةطلآ نوكست نأ ىلاعتةنلا نطب أمل 060 [هنود ع نماوذختامأ) لجوزع هلوق ف هتلعفلهلعف نشلهل
 | طل دن هود نماون حتا مأإ لاقفةمل لالا مهذاختامهباع :ركنأ اندسفاهنئاالاةط 1 امهيو ناك ول هلوقب هاوس

 اهتأتسمىلاعنلاف مث م كلذ ىلعكجج ىأ (مناهرباوناه لق) خيبوتوراكن|ماهفتساوهو

 اذه

 وهو ىولاوهو ىل-ةنوأ رم اك ابأ, وهو ىلقءاذو كلذ ىلع كج ( مكن اهرب اونا هلق ) دمحم ليقف كبر هلن روكي ناب ىلاعت هللا متفصو ىأ
 1 ا ل فق الا هانا كلا .ىلذمك > .ضالكتناوما انام

 د



 انقاخامو) لجوزءهلوق نيتيمىأ(نإ دماخ)) عرزلا دصحنا ف ويسلابىأ(اديصح مهانلعج ىتح) |[

 امهنيبامو عوضوملاداهملا اذهو ع وفرملا فقسلا اذهانب , وسامهانعم (نيبعالامهنيبام .هضرالاو ءاملا ْ
 عفانملاو بئامتلا نمامهيفاموامهقلخ فر كفتلااهتمداوفلا معاني وسان اووهللاو تلا بئاشلا نا 1
 (اندل نمهانذختال) دلولاهناهنعوةأرملاوهللا سابع! لاق(اوطذختت نأاندرأول) ىصختالودعتالىتلا ٠
 هذ_خدت ملانقح ىفازئاج كلذ ناكو لةانعم ليقو ضرالا لهأ نم دنءنمالنيعلاروحلا نمان دنع نمىأ || '

 هتلادراولاقام همأوحييسملا ىاولاقال ىراصنلا نا كلذ وه يلعاوعلطتالىتح كلذرتسن لب ؟كلرهظي ثيح ||
 نك َّنإ) هريغ دنعالم.بعنانوك تسول جرا دارنا نودلع منال اناا هلوقب موملع ا

 ىذلا كلذ عدئأ (لب) 5 ةيب وب رلاب قيلياله نال كلذ لعفن نمتانك امليقو نيلعافانك امىأ (نيلعاف |

 رفكلا ىلع ىأ (لطابلاىلع) ناميالبىأ(قحلاب) طاسنو ىرن ىأ( ف ذقت ) ل طاب و ب ذك هنافهولاق

 بهاذىأ(قهازوهاذاف) كليف (هُثَم ديفا لونا ذم طوق لطابلاوهلداوالهناهللالوق قا ل_#قو ||

 ' ملو) ىلاعت لاقؤ مويذك ىلع مهدعوأ مثل مضي و بهذي ىتح قملا نم نيبنامي مهبذك ل طبنان |ىنعملاو

 ا وتاومسلا ىف نمهلو) داولاو ةبحاصاا نمهب قيلاءالاميهنلا (نوفصتامم) رافكتل ارمشع ماي(ليولا |
 | صخاماوةكتالللا نعي (هدنع نمو) معنا فانصإب بلع منملاو طق اخ اوهواكلمو اديبعىأ
 |نعنوربكتسال) مهبعانتالا دينمو 5 ا زك تاوبسلاف نمةلج ىف نياخاداوناكناوةكنالملا

 | نوعطقني :الليقو نويبع :الد نويعبال ىأ( نورس تسي الو)اهنءنومظعنيالو نوربكتيال ىأ(هيدابع

 ْ كلذو نومأ بالو نوفءضيال ىأ(نورتفيالراهنلاو ليللا نوحبسي)هلوقب ىلاعتةثلا مهفصومت ةدابعلا نع

 ١ حيبستلارابحألا بعك لاقل غشوأ غارفب ةرتفهلاخنال مهتاقوأ عيج قرتفيالئاد لصتمم عحيبست نأ

 مامر رخو تسلا و 0 0 رالا 3 8 0 مدآونب فلا ل
 ١ نداعملا

 اهامحأ ىأاه .رسشنو قوما ةللارمشن [ناتغلا مهو ءاملاستفب نورمشنب :وسحلا ار قو تارو دقمل

 مانا تح سكعلازوعوربملا مهاوعدوتلاز مساهنا ىلع عوف ىم كلتو مهءاعد(مهاوعد)انلب دايما راشاىه (كل:تازاف)

 ىأ ل سبل ناةلوع ف ميزي دما ديمونا دو نيتيم( ندمان ردنا را مس اراد درا حلا لثم (اديصح

 (نيبعالامهنيبامو ضرالاو ءامسل انقل خاموإ) نيمعطالاعماج هتاعج ى"اضماح اول هتلعج كلوقك دوه او دصحلا ةلئامل نيعماج مهانلعج
 نمامهنبامو عوضوملاداهملا اذهو عوفرملافقسلا انهان : وسامو ىنءملاوانقلخ لعاف نملاح نيبعالوهلتايئالوهلوأ قورة

 نع هناذهزن مل انتمكح هيضِتقتام ىلعءىبسملاو ن_سحلا ىزاحنلو اهرب دمةردق ىلعاهءلدتسلاهامإ :وسامتاوبعللاووهال قلخلا فانصأ

 نادلولا نم (اندل نيا تام رموملا نعلا عا 00 ةأىماوأادلو ىأ (اوطذختن نأاند ر أوا)هلوقب ثودحلا تامس

 نيلعافانك ام ىأ :ىردأن اوهلوقك ىفثوهليقوانقح ىف هتلاحتسال لع في نممانسلو كلذ لعفي نمانك نا ىأ(نيلعافاكن ا)روحاوأ

 ىأف ذقت ناانتنس نملب وبللا دخت نا' 2917/6 انناحيسلاةهنأك هناذلهنمهب زنتووهللاذاختا ٠ نعبارضالب (فنقلب)

 (قحلاب) طلسنو ىمرن

 (لطابلا ىلع )نآرقلاب
 ىلع مالسالاب وأ ناطيشلا

 بعالاىلعدجلاب وأ كرشلا

 هرسكيف (هغمديف)

 ا
 نال"ةفيطلةراعتسا هذهو

 فدل لا عسلا لثك)

 ريعتسا م ماسجالا ىف غمدلاو

 لعوللا دارال فدقلا
 باهذال غمدلاو لطايلا

 ىسح هتمراعسملافلطابلا

 هن اكف ىلقعهلراعتسملاو

 هيبشلا قملادرون لب ليق
 لطابلا ىلع ىوقلامسجلاب |

 فيءضلا مسجلاب هيبشلا

 ىوقلا مسجلا لاطب اه طبيف
 ىأ (وهاذاف) فيعضلا

 كلاه (قهاز) لطابلا
 امملب ولاكل و) بهاذ

 هوحضوداولا نم 0

 0 نع) نومظعتبال ني هريخ يس ا نالضرالا 3

 هللختتال مهتاقوأ |عيج ىفمتادلصتم مهحيبست ىأنوحبسي لعاف نملاح (نورتفيالراهنلاو ليالا نوحبسي) نويعالو (نوزتحتال

 ا 0 دل يي وم 0 7 ملا 0 0 رح 0 را لخشإ 18 ارغب 1

 م هال 0100100 5 0 ىحن مهم انس نااوعد ناد ا 0

 ةل-ج نم راشنالاورودقم لك ىلعرداقلاالا مسالا ذ- 0 قحت سيالذااط ا نوكينأحصيالهنعزجاعلانالراشنالا ىوعدانط ةيهولآلا ١



 0 (رك ذلالهأ اولئساف) صفح ىجون (مسييلا جوب) مكلثمرشإالا اذهله طوق باوجاذه (الاجرالا كلبقانلسرلمو)
  (نوملعتال تنك نا) مطوق ىلعن و دمتعي ةكملهأ ناكو ةكننالماونوكيولوارسثباوناك وبلا ىحوملا لسرلا نأ ن وفرع مهناف نيباتكلاب

 ْش ةكئاللانأ ندقتعمامادلخ و مطيالاك-امناك الهاولاق هناك ( نيدلا>اون اك امو) نيمعاطري غدسج ىوذوإبق ءايبنالاانلعجامو

 ْش نم ىأأهموق ىسؤمراتخاو لثم دعولا فلصالاو مهماجنإب( دعولا ,هانق دصمن) ادول + ةلواطتملاهتارحو تملا مهءاقب نيمو ن ونوال
 نيفرسملا كالهاب رابخالا لدور فكلابدحلانب زواجنا( نيفرسماانكلعأو) نوذنمّؤملا مه(ءاشن نمو ) مهموقب لحام (مهانيحن اف)هموق

 متالبهنالوأهب مامعناكفرش (مكرك ذهيفإاتك ) شيرقرسشعما(ميلانلزنأ (61/5) دقل) هريغءاشن نمنأ ىلع
 3 وم هبفقوأ ل ل ل ل ل رب ب ب١ ١ ١ ١ ب ب 0 -_- ب بجي

 ةلعاو5 ايندوكنيدركذ

 اباتكل ةفص رك ذ هيف ىأ

 كتاف. (نواقمتالفأ)
 (5د)اونمؤنف كريغ ىلعهب
 أ (انمصق) هلوقب بصن

 ىأ (ةبرقنم) انكلهأ

 اك زهلوقليلدب اهلهأ

 ةدراو ىهوةرفاك (ةلاظ

 طخسو ديدشبضغ نع

 عظفأ مصقأا نال ملظع

 ىذاارسكلاوهورسكلا
 فال ءازجالا مالت ناس

 ةناباالب رمدك هناف مصفلا

 اهدعب) انقلخ (انأشناو)

 اونكسف (نيرخآ اموق
 (اوسخأاماف) مهنك اسم
 (انسأب) نوكلهملا ىأ

 سح ل _عاوماغىأانب اذع

 (اهنممهاذا) ةدهاشمو

 ةأجافمللاذاو ةب رقلا نم

 (نوضكر رب) ربحا وأدتبم مهو

 ضكرلاو ناعرسموبر هع

 ' ةمدقم ,هتكردأ ل مهترق نم نيب راهاهنوضكري مهماو داوبك رب ن أز وجيف لجرلابةبادلا برض
 ىلا اوعجراو) ةكنالملاضءب لئاقلاو (اوضكرتال) مطل يقف مهباودل نيضك ارلا نيبك ارلابمهاجرأ ىلء مهو دعةعرس فاوهبشوأ باذعلا
 تب ىأ(نولثت لع فك اسمو)همسهيفليلقلاهشيعهيلع عسوملا فرتملا ليلا لاق شيعلا نياواين دلا نم هيف متمعن ( هيف متفرتأ م
 دهاشمو ملع نعل ئاسلا اوبيجتف <لاومإبلزن ومكيلع ىرجامعادغن ولمس كلم كنك اسمو كميعن ىلا اوعجرا مهبءازهتسا مط

 داعكر ذنو ىلا: فيكو نو يمان بكلاولوقي و ؟بهند م ىمأ هيف ذفني نمو ديبع ل أسب ىتح مكسلاج ىف متنك مك اوسلجاواوعجراوأ
 باحس نورطمتسيو عامطلا او ؟يلعنودفاولا <لأسي وأب وطخم ا لزاون ىفةن راعملا كتي دن أى سانلا كل سيو أ نيم دخلا نيمعنلا

 ملاومأو؟لزانمىلا اوعجراو اوضكر ئال ضعبل مهضعب لاقوأ كفك ١
 فارتعالا مهعفنيال نيح كلذب مهفارتعا ( نيملاظانك انااناب واياولاق) ماف ف ويلا مهتذخأو ءايبنالا تا اراثلاب

 اذهلهمطوقلباوجاذه (مهبلاىونالاجرالا كلبقانلسرأامو) ىلاعتهلوق ءالؤه هيام | ينقل

 اباذعلا اونياعنيحْبن ذلاباوفرتعامهنا كلذو لسرلاانب ذك نيحانسفنالىأ(نيملاظاك اناانليواي اولق) |

 ) ركذلا لهأاولئساف) ثالثم مهبلا ىوبالاجر اناسرأا منا نيلوالا ىلإ ةكئالملا لسرنملانا ىنعملاو مل ثمرسشبالا

 ةوبناوركن أن اوارسشب اوناك لسرلا نان وركتيال ينافباتكللا لهأءاماعدي رب ليحنالاوةاروتلا له أ ىنعي
 قي.دصن نم مهقيدصت ىلا ٌبرقأ ناكرشملا نال باكلا لهألاؤ سب نيكرسشملاهّنلا ىمأ سو هيلعةنلا ىلص دمت

 نآرقلا ل هأ نم نيملاعلا نينمؤملا اولأسافىأن ؟رقلارك ذلابدارأل يقو )سو هيلع هنلا ىلص ىنلاب نمآن م
 مطوفلدراذه(ماعطلا نولك ايالا دسجإ) لسرلا ىأ(مهانلعجامو) لجو عهلوقهو ( نوماعتال متكنا)

 اراك امو) ماعطلا نولك ايارسشب مهانلعج لب ةكسئالم مهلعجن ملىن#هملاو ماعطلا لك اي ل اوسرلا اذطام
 مها دعأ كالهإب مهاندعو ىذلا ىأ (دعولامهانقدص مث) مهريغك نودوعلبايندلا فىأ ( نيدلاخ

 ك ارامل نال نيك رشلاىأ (نيف ريا انكلهأ 9 مه وق دض نيذلا نينم وللا نم ىأ (ءاشن نمو مهانيجناف)

 مفرش ىأ(عرك ذهيفاباتك ) شي رقرشعمايى أ( مكيلاانلزن أد قل) لجوزعهلوق ع هسفن ىلع فرشم

 ليقو كنيددىم|نمهيلانوجاتحتامرك ذهيف ليقو كشر د> هيفهانعم ليقو هب نمآ نأ فرشوهو م رفنو

 فوحلا نالربددلا ىلع مب هيف (نولةعتالفأ) ديعولاو دعولا ىنع ركذلا نوكيفاور ذهل ل ةرك ذن هيف
 لهأدارملاوةرفاك ىأ (ةملاظتناك ةبرقنم) انكلهأ ىأ (انمصق م و) ىلاعتدل اوق و لقعلا مزاول نم

 اع ىأ (انسأباو حأاماف نب رخام .وق) اهلهأ كالهدعب انئدحأىأإ (اهدعب اناشنأو) ةب رقلا

 (اوطكرنال) باذعلاةهدقماو أر ام مهني رق نم نيب راهنوع .رسي يأ( نوُيسَك رياهنم مهاذا) رصبلا ةساح
 (نولئست كلم يك اسم و شيعلا نمهيف متمعنتى أ (هيف متفرتأامىلا اوُءجراوإ اوب رهتالمط ليقىأ

 هللا ثعبفإب رعاهله أ ناكو نملابةب رقروضح لهأ ىفةيالاهذ_ه تلزن ليق كين لتق نع سابع نبا لاق
 لتقلامهؤرمتسااماف مهابسو مها ةفرص تح مويلعهنلا طاسقهولتقو هوب ذك_ف هللا ىلا ,دوع كباست مهيلا

 ملم ؟لاومأو كفك اسمىلا اوعجراواوب رهنالىأ اوضكر ئالءازهتسامطةكسنالملا تلاقف اوب ره

 هنتخم مهعبتافةمعنوةورثلهأكناف مثش نم نوعنمتو متئش نمنوطعتف 5 ايند نمأيش نولثست
 م لم نيح بون ذلاباورقأ كلذ اوأرامافءايننالاتاراثلايءامسلاوج نمدانم ىدانو فويسلا مهتذخأو

 اولاقو

 !نمىدونف نواتقتالفاجارنوالامن ولم: كلعل



 نيفاكملاتوافتن نانوافث ضارعالاوةلفغلاو ماع تارتقالاف مويل !كلذابهأتلا نع(ن وضرعم) مث مهم لعفي امو مهاسح نع (ةلغغ ىف مهو

 وهفهايند نعع«ضارعاو هالومىفهك الهتسالهباسح نءعلفاغبروهالوم نع«صارءاوهايندىف هقارغتسالهباسح نعلفاغبرف

 هيذتن أل بق ضرعلل هينتتو بس ان لبق كسفن بساحتن ١ كيلعبجاولاف ىتوملاركسع ىف قيفي ا« !لوالاو ىلوملاةب ؤربالا قيفبال

 هيلعىبنلا نم (ه وعمتساالا) اهثودح ىففالخالو ةموظنملافورحلا هبدارملاو مهعاممسابهدهعبي رقهتوالتة ادتيمهنادنا لب زئتلا ىف

 قريمضلا نمنالاحةيهالو نوبعلب مهووأ نوبعلي ريمض نملاح (ةيهال) هبنؤزهتس (نوبعليمهو) هولتي نمهريغوأ مالسلا

 اوغلو (اورسأو) اطاوهأوةرخآلا نعلفاغلااهترهزواين دلاة ني زبلوغملا ىهاللاباقلاقارولاركب وب ل اقاهنمواهبداربامعةلفاغ ||

 ءاحوأ هناو 5 اهذ لظلابنوموسوملا مهنااناذيا اورسأوواو نم (اوماظ نيذلا) لدبأمث جانتلا نممساىهو(ىوجنلا) ءافخاىف |

 بوصخموهوا سانلا نمالدبوأ (؟/1 ةفص هنوكل للا رو رجم وهوأ ثيغاربللا قواك لاق نمةغل ىلع

 ًادتبموهوأ ملا لعل وما رص تت ييجي بس ب ص
 1 ا يا نوهاس مهباسح نعنولفاغ مهناانعم ل يقوهلبهاتلا نعىآ (نوضرعمةل_-هغىفمهو) هضعب ىلع |]

 3 ولا .. || ىلتياهةلفغلاةنس نماوهبن اذا مثءىسملاو نسحماءازج نمددالدن مطوة عءاضتقا عم مهتبقاعف نوركستفيال
 .٠ 0 2 2 ا 2 ع 2 ا .- 1

 ل 5 : 1 - 0 ةبآلا عب ةبآلالزنيف مالا دب يمالا ثدح هلا نا هانعم ل _قوهب مهظعي و مهرك ذي نآرقلا نم ْئث 1
 1 له) هلاقامثدحملا رك ذلا ليقو عئاقولا او رومالا نماهريغو ماكحالا نايباةجاحلاتقوفةروسلادعب ةروسلاو

 امولاقىلاعت هللا نالهيلا هفاضًاو نار قلا فام ىوس ظعاوملاو نأ سلا نههنبب و لس .وهيلعةللا لص ىنلا ْ

 ةيهال) نوظعترالو نوربتعبال نيبعال ىأ(نوبعاي مهوهوعمساالا) جوب جوالاوهنا ىوطا نع قطط

 يجانتلاءافخا ىفاوغاابىأ(اوماظ نيذلا ىوجناااورسأو) ةنلارك ذ نعةلذاغةضرعمةيهاس ىأ ( ميواق
 مهنا ىنعي مم رشبالا اذه له ,منعاربخىلاعتلاقف هباوجانت ىذلا مهرس نيب مئاوكر شا نيذلا مهو
 000 نملوبقلاىلاناسنالا نالرسشبلا ىلارشبلالاسرا ىلوالا وةك الملا لاسر اوبلطورسثبلا لاسرا اوركنأ

 7 2 رحس هن أن وماعت ىأ ( نوري“ منن أو )هنوابقتورحسلا نورضحت أ ىأ( رحسلا نون أتفأ) برق هلاكشنأ
 لكما 26 : وكس (ميلعلا) مطاوقال(عيملاوهو) ئثهيلع خال ىأ (ضرالاوءامسلا فلوقلا لعيىب ر) دمتايمط (لق)

 7 3 (هارتفالب) مونلا فاهارلي واهأو ليطابأ ىنعي ( مالحأ ثاغضأ اولاق لب )ل جوزءهلوق هج مهاعفأب

 متتأ ورح سلا نوناتفا
 مالكسلا اذه )ن و رسوم

 افرض ىأ ىوجنلا نم

 نأز وحب و ثيدحلا اذه

 0 لد ست طن

 و  :هعملاب ع 00 3 5 1 0 1 2 0000 52

 0 تايآلامهنتأةب رقلهأ نمىأ (ةب رقنم) ةكمورسشملبقىأ (مهلبق تنمآ ام) مطابيجىلاعت ظ ليسا يسب | القتال نس (نولتاللرأك )دام اكن ةجحرأ (ةج) وعيت لسوبلا اكل افرح يرمي | عب( تايف) رعشدب كابو رعاشوحمهشسب قومي رضوي ينسي: 0

 00 ال تايالباونسؤي/كئلوأنا ىنلاوةيآم-هنءاجناىأ (نونؤنمهفأ) بيدكتنبىأ (اهانكلعأ) ||
 ءامسلا ىف لوقلا )ىو اورس أ نبذال داي ل-ق ىأ ىف رلق مهريغو د_# لاق ىأص فو ىلءوةز> (ىب رلاق) رجس

 اولاقلب) مهرئاضىفنامب (ميلعلا) مطاوقال (عيمسلاوهو) ارهجوأن اك ارسضرالاوأ ءاملا ىف وهلئاقلكلوق معي ىأ(ضرالاو
 ىلا مثهيلاهنلا نمايحواهمسو تفهمون ىفاهآر مالخأ طيلاخت هنأ ىارحسوه طوق نعاوب رضا ( رعاشو»لب هارتفا لب مالحأ ثاْغْضأ

 ءاوعد ىفاقداص ناكنا اولاق مث دحاولوق ىلعتب اثريغ عاجر لطبلاو جال لطابلا اذكهور عاش لوقهنا ىلا مثهدذع نم ىرتفم مالكهنا
 قوملاءايحاوهك الاءارباواصعلاو ءاضيبلاديلاب هلبق نمل سر (نولوالا لس رأك ) ةزهمب (ةنآ ابادت ًايلف) نظياكسمالا سالو

 هنأىرئالأ تايآلا,نارنالل نمضتم ل سرلالاسرا نال تايآلاب نولالا ىنأكىنعمىف هنا ثيح نم نولوالا لسرأ ا هلوق ىفهيبشتلا ةنصو
 ةب رقلهأ نم (ةب رق نممهلبق تنمآ ام) هلوقب مطوق مهيلع هللادرف ةزجمملاب دمى نأ كلوقنيب ود لس ,رأ كلوق نيب قرفال

 مهتنأ 1ك تانآلابا اونمؤيإ كئلوأىأ (ن ونمؤاموفأ) اتنعتاهوبلط مهنال ة--رتقملات ايآلا ءىجدنعةي رقلةفص (اهانكتلهأ)
 م-هنأ ا ودهاعو تايآلا مهءايبن أ ىلءاو-رتقاىرق!!لهأ نا ىنعملاز مهن« ىتعأ مهنأ ع ماوحرتف اا مهانبنأول نوحرتقملاءالؤهنمؤيفأ

 اًضيأ اوثكنل نوحرتقيامءالؤهان.طء ولف هللا مهكلهافا وفلاخو اوثكن مهمءاحاصافاهدنع ن ونمّوِي



 واد تنأ( ريطصاوةالصلاب) كبي لهأوأكتمأ(كلها سمأو)اوقز راسم (قب أ ربخ) ىفاكلا لال اوأ ةنخلاوهودباوث (كب رفزرو)

 نمنالةرآلا مال كلاب غ رفو قزرلا مال متهالف مهاياو ( كقزرن نحن) كلهأ الوك سفن قزرت نا كلأسنال ىأ (اةزر كلئنالاهبلع)

 .رةالصلاةالصلا ىداني منةبآلا ك ذيع ندمال اوأرق نيطالسلادنعام ىأراذا ناكه نا اريبزلا نب ةورع نعوهلمع ىفهنلا ناك هللا لمع ىف ناك

 ظ هناديناسلا ضعب وو[ ثمراني دنب كلام نعوهلوسرهنلا ىمأ !ذهباواصفاوموفلاق ةصاصخ لهأب اصأ اذا ىزملاهننادبعنب رككناكوتلل
 نيفاشملا فدذحبىوقتلا لهالةبقاعلا نسحو ىأ (ىوقتالةبقاعلاو) ةيالاهذهالتو ةالصلاب مه مام ضوإهأ باصأ اذان اك مالسلاهيلع

 انيتأب الوا) نو رفاكلا ىأ(اولاقو)

 صفحو قدم مهتأت

 قام ةشنب) ىرصب و

 ىأ (فوالا فحملا
 مهنا ىنعي ةمدقتملاب تكلا

 ىف مه داعىلعاوحرتفا

 ليقف ةوبنلا ىلعةنآت نعتلا

 مأ ىهةيآك-:ن وأمه
 باب ىف اهمظعأو تايآلا

 نم نارقلائنءيزاحالا

 ناهرب نارقلا نالبق
 ةلزنملا يةكلارئاس فام

 ةزوكم هلال هت ليلدو

 تازهتمب تسيل كلتو
 هيداهشىلاةرقتفم ىهف

 انأولو) اهيفام ةح ىلع

 نم باذعب مهانكلهأ
 وأ لوسرلالبقّنم (هلبق
 (الولانبراولاعلل) نارقلا

 الوسرانيلاتلسرأ) اله

 ىلع بسنلب (عب
 ءافلإب ماهفتسالاب اوج
 نأ لبق نم كنايآ )

 باذعلا لوزنب (لذن

 لق) ىتتملاف(ىزخنو)
 مكتموانم دحاو لكىأ(لك

 ١ (نوملعتسف)) مت أ(اوصب رتف ) 5سم أوان سمأ هيلا ليا مل و ةبقاعللرظننم ( صب رتم)
 ىلصةننالوسر لاقميقتلا ميعنلا ىلا( ىدتها نم و) ميقتسملا(ى :وسلا طا ارصلا) ب صنامهلحتو ريخو أ ددبم ( باع نم) ةمارقلات الا

 اوفوك ةئآ ةريثعاتنثاو ةثامىهوةيكمءايدنالاةروسإ+ باوصلاب ع اهللاو سيوهطةروسالاةنجلالهأ أر قيال |سوهيلعهنلا

 نآامهنعهتلاىضر سايعنبانعبرتقالةلص ماللا (سانلل) اند (برتقا) ميحرلا نجرلاهنلامسبإلم (ىرصب وىدمةنآ ةريشع

 ملوأ (مهتأبلوأ) هتوبنةعص ىلع دتدب رنمقب ايد انيتأياله(هب ر نمةبآب 2(. :
2 
 هنئازعب زعيم نم بعك نب ىبألاقو مودأىأ (قياوريخ) ةنجلا داعملاف ىأ (كبرقزرو) انايغطو

 همعطم ىفهيلعةئلا ةمعن نأ نظ نءوهنزح لطي سانلا ىدب ام هرصب عبتأ نمو تارسسح هسفن تعطفت

 ىلعناكنمليقو كموقىأ (كلهأ سمأو) ىلاعتهلوق ل هباذعرضحو هماعلقدقف« بلموهب رسشمو
 ركملاوءاشحفلا نعى هنت اهتافةالصلا ىلعربصاىأ (اهيلعربطصاو) اهبلعةظفاحاب ىأ (ةالصلاب) كنند

 نأكفلكنال ىأ (اقزركلئفنال) لوفلا ناسلب هنم غلبأ لعفلان اسلب ظءولان اف العف اهيلعربصا ليقو

 كلهأ قزرنو كقزرن نحنلب ىأ(كقزرن نحن) المع كفلكت لب كسفن قزرتن الوانقلخ نمادحأ قزرت
 كباونمآو كوعبناو كوقدص نيذلاسابعنب!لاق ىوقتلا ل هال ةدومحناةاصخلا ىأ (ىوقتالةبقاعلاو)

 هل اوق هو ةبآلا» ذهالتر ةالصلاب مهمًا رمضولهأ باص أ اذا ناك مسوهيلعمللا لص ىننلا نأديناملا ضعب فو

 ةريثكت اي اب مهانأدق ناك هناذ ةحرتقملاةبآلاب ىأ (هب ر نمةبابانتأ:الول) نيكر شملا ىنعي (اولاقو) ىلاعت
  ىتغم ليقر ةبآ حضوأو ةلالد ىوق أ هنالنآ ارقلاوهواهيذام ناب ىأ (ىل اوالا فحصلا ىفام ةنيي مهتأت اوأ)

 اهباونمؤيمل مهتأامافتايآلا اوحرتقا مهنامالارابخأ نمامهري_غوليجنالاوةاروتلا فامفحصلا ىفام

 فحصلاىفام ةنيب ليقو كئلو أ لاك مهاح نوكبنأأةبآل ا مهت:أ نا مهنمْوياف كالطاو باذ علا مطانلجتف
 ا نم ىأ (هلبق نمباذءب مهانكلهأنأواو) هتنعب وهتوبنو لسوهيلعهللا لص دم>ح:ةراشبلا ىهىلوالا

 راالول ةمايقلاموباولاقلىأ (الوسرانيلاتلسرأالولانب راولاقل) نآرقلالازناولسرلا لاسرالبق
 لك لق) حاضتفالاوناوطاو باذعلاب (ىزختولذن نأ لبق نمكنايآعبتنف) انوعدبالوسر انيلا

 مهدلا ثداوحو نونملابي ردمحمبصب رثناولاق نيكرسث لا نأ كلذونامزلارثاو درظتنم ىأ (صبرتم
 ةمايقلا تماقوهنلا ىمأءاجاذاىأ (نوماعتسف) اورظتنافىأ (اوكرتف) ىلاعتهللالاقانصلخحت تاماذاف

 هدارعلعأشاو متأمأ نحنةلالضلا نمىأ (ىدتها نمد) ميقتسملاىأ(ىوسلا طارصلا باحسن م)

 4 *مالسلاوةالصلا مهبلعءايبنالاةروسريسفت ع هباتكرارسأو

 ةتافامثو فالآ ةعب راوةلكنوتسو نامتوةئامو فلأوةبآ ةرشعاتنئاو ةئاماهتاب اددعو ةيكمىهو

 1 د( ميحرلا نجرلا هللا مسب لع فرس نوعستو
 وت ازن ةمايقلا م .وب مطاع أ ىلع مهاي|ةئل | ةبس احن تق وىأ (مهباسح سانلل ب رتقا) لجوزعهلوق ُة

 هلبهأتلا ىلا برق نونوكيف نيفلكما| ةحلصملا نمهيفاملبارتقالا اذهةتئارك ذامناوثعبلا ىركنم

 .سنجلا مسا قالطا باب نما ذهو نوكر شملا مه ل يقو مهريغن ود نوفاكملا مهو نوبساحلاسانلابدارملاو

 ىلع
 و

 ءاوةمايقلا موب ىنعي مطامعأى عهنازاجيو مهاياهنلا ةبساحت قو (مهباسحأ) نيكرمشملا تافص نمهولتام نال نوكرسشملا سانلإدارملا
 5 بي رقت لكنالو ىضمامىلا ةفاضالاب قيام ةإقل تارتقالاب هفصو

 رم
0“ 



 ف١ مط رورجناريمضلا نم لاح (نوشعنورقلا نم مهلبفانكلهأ 5 ) نونلاببوقعي نعدب زةءا روب دينا (وطدب رفأ)

 تا الواو اواعفاملثم نولعفي الف مه رفكتل طاستتي نا اريل اوركشاذا
 وفعلا عدن( وال تال كذ فنا ) مك الهر ”[نوئ.اعيو طول موقودومو داع نك اسم ىف نوشمب

 ىلص د مجم ةمأ نع باذعلاريخأتب مكمل ىأ(كب ر نم تقبس
 ا لع فوطسموهوةنايقل (ىبسلج ذر 1 :افامزال((امازان اكدل) ٍرسوديلخشلب ٌ

 لبق) هيلع كناعاوسيبستال كاقفو 1 0538) _نآيلعكيرادماتنأول حلا عضوم ف (كبردمح) لصد (عبسو)

 امينال رصعلاورهظلا قدي باح نم نيكاهلارايد نوي ماثلا لا نورفاتباول اشي رقنإكلذواورفاساذا عطزانمو مران و ظ ايم يو يما | كونك اسف وشير نمرقدكنهأ ) ةعرانكنرقا نيرا (مطسمف) |
 يحال 3 هلك الواو) لوقعلا ىوذاىأ (ىبهنلا وال تايآل كلذ ف نا) طول موقتإب رقود وم مهورولا أ
 0 نب راهنلا نم || نمتقب ةلك الولوهريدقت (ىمسملجاوامازاناكل) مهنعباذعلاريخأتب قبس كحال ولد ىأ(كب رأأ

 ننام يحلل ريصاف )5 :رفاكلا ةيضاملان ورقلا مزلمك ايندلا ىف مطام زال ىاذعلا ناكل ةمايقلا وهو هس لح ا را

 فارطأو حبسفليللاءانآ ||| ىعي (سمشلاعولط لبق) كب رىصاب لص ىأ 0 ردمحب حبسو )ف يسلاةئااهنخسن (نولوقيام ىلع
 ءان ادهعتو ىأ (راهنلا برغل لصف ىنعي(عسف :)ةناعاس نمكىأ(ليلا هنا وتدؤرسملا# ةالص ىأ(اهب ورغلبقو) رجفلاةالص 1
 فرط هناعات يارا ير نا (راهلا فارطأو) ليللالوأدب ريسابعن !لاقءاشعلاو ١

 كتالصب اطاصتخم رابنلا ىضرن ىأ( ىضرت كلعل) ءادتباوخآلا فصنلا فراطوءاهتتالوالا فصنلا فرطوهو لاوزلا دن“ هتقونال ١
 ى حيبستلا لوانت دقو كب ر كاضريليقوهباوث ىطعن ىأءاتلا مضب ىضرت ”ئرقو ةعافشلاب ىضرت كلءلهانغم ليقوداعملا ىف هباوت َ

 قوةمتعلاةالصليللاءانآ منالاقو ردبلاة|يلر معلا ىلارظنف مسوهيلع ندا ىله هللا لوس ,ردنعان كلاقهندا دعنا رب رج نع (ق)

 برغللاةالصراهنلا فارطأ عولط لبقةالص نعاوبلغتال نا متعطتسا نافهتن ؤرفنوماضتالرمقلااذهنورتا انايع مب رنورتس أ ا

 رازكتلا لعرحفلاةالصو نوماضتال هلوقاهب ورغلبقو سمشلا عواط لبق كب ردم_ححبسوأرق ماواعفافاهب ؤرغلبقو سمشلا |
 (ك صامتخالاةدارا || 00 اديدشتب ىوروهتيؤر ىفاضعب كضعب لظيالاعيج هنورت كنا ىنعملاو لظلاوهو ميضلا نم ميااديفشتب ١
 ةالصلاو هلوق ىف تضخ اذ هنورئامك هلوق ففاكلاو هت قر ف ضعب ىلا كضعب مضي الو محد زيال ىأماحدزالاو مام ضنالا نم |
 اننا يرتستلا دج للا متو كشلااهعم حازخيةي وركب رنورتهانعمو ُفارلا لعف ىب مو قرمالالةب ؤرللهيبشتلا فاكرميقلا أ أ
 امهو راهنلا فارطأو عج لزن عفاروب لاق (كينيعندمالو) لجوزعهلوق ُه نوكشتالوهيف نوبانرئالردبلاةليلرمقلا اذن | 1

 الالا رمال نافرط لوقيرسودياعشا لكلا وكو ناهللقلاقف ىدوهم ىلا ىتثعبف فيض سوءيلعةنلا ىلصانلا لوسررب

 _ 2 © 00.( الاءقلسأالو هعيب ال اولاقف كلذهل تاقفهتيتأف بجرلالهىلا ىنفلسأوأقيقدلا نماذكو اذكىنعب |
 0 ا ءامسلا ىف نيمال ىناو هتيضقل ىنفلس ا وأ ىنعاب نألهللاولاققف هتربخاف لس .وهيلعةللا لصةللالوسرتدتًاف ع ف رب |

 هددرتداكنارظنرظننال ىأ كينيع ن دالوةبآلاه ذه تلزنف هيلا ديدحلا ىعردب هذا ضرالا ىف نيمأو

 هبام هللاه نع لانتنأ ل 3 0 ىأ(هبانعتمامىلا) هلاينعو هباباعاوهيلاروظنلل - 1 15 افانصأ ىأ (اجاوزأ ل انيطعأ ىأ( هبانعتمام ىلا ) هلاينمت اباعاوهيلا ا
 كلقرسيو كفن نر ارخ ودب زيفةمعنلام دب زننابم ةنتف كلذ لعحنل ىأ (هيفمهنتفنل) اهت>هم واهتنيب زىأ (ايندلا | ]

 اناسحة ساهدريداكبال نأوهإبوطترظنلا د موك ينيعر اظن ىأ (كينيعندالو) كبركيضر.ىأ ركوبأو ىلع ىضرتو

 قنوقتلادد_ثدس لو فرطلا ض غي مر -ظنلاب ع ئشلاردابي نك لذو + نعوفعمدو دهملاري غر ظنلا نه يفوهباباعاو هيلاروظنلل

 اورظنا نكلو ةقسفلا جيلامهةف دقد ىلا اورظنتال نسحلا لاق ىتح مهيك | سمو مه بالم ىةقسفلا د دعو ةماظلا ةينب أن عرصبلا ضغبوج
 اهذاحتا ىلع مطر غمو مهضرغل لصحءاهيلار ظانلافةراظنلانويعلءايشالاو دخاو داما ميسالا غو تاير كي هك

 وهودهبانعتم ىذلا ىلا لاق هناك مهن مونم ىلع عقاو لعفلاوريمضلاءاه نمالاحبصةني نأ زوجيوةر كلا نمافاندأ (مهنماجاوز أ هبانعتمام ىلا)

 ريدقت ىلعاجازأ نمهلادباىلعوأب لح نمهلادب | ىلعوأم ذلا ىلع ب صتت اواهتحهم واهتندي ز(ايندلا5 ةويحلاةره هز ) مهتما سانو مهضعب فانص ١

| 
1 

٠ 

 هببسبةرآلا فمهبذعنلو ًامهنمنارفكلا دوجول باذعلا اوبجوتسي ىت> مهوابنل (هيف مهنفنل)ةرهز ىوذ



 هتييبتجأفاذكىلا ىج لاقي عم اةملكتلا لصأو هب ”ىرقوهافطصاوهيلاهب رف(هبر هابتجامل)

 ب انئدلا ف دساحتللا 0 مدآب رذاي(مكضعب)ءاوحر د مذآ ىن-هب (اعيج اهماطبهالاق ) رافغتسالاوراذتعالا ىلا

 لنا ىضر سابعنبالاقىقعلا ف (قش نيالو )اين دلا ف (لضيالف ىاده عبنا نخ)ةعب رشو باتك(ىده ىنمم<نتاياماف) نيدلا

 نأنآرقلا عبتا نم هللا نمض

 نبدلا قي رط نع ايندلا
 لثتماوهنلاباتك عبتا نف

 نع ىبهتاو هريماوأ
 لالضلا نماحت هيهاون

 دو داو

 5 بوثذ ىغو نواجو نوفئاخ مهفاهمةذخاؤملا نماورذ_>وااهببسباوبت وعواهيلعاوذخوأ ةحابملا ايندلا ا انء(ىرك ذن
 ١ أك مهيصاعمو مهريغ بون ذك بون ذاهناال مهتعاطلاك ىلا ةبسنلاب, صاعمو مهبصنموا عىل ةفاضالإب و نذل

 اال اضريدأ نيب رقملات ؟ايسراربالا تانسح ل بقاكمطاوحأ نم ىرج امأوسأو مطاعف أ ىندأ 0 0
 اوف ىلاعت هللا ءاش نا هف ل قامو هب قيلبام عضوم لكى وك دنبمو تاميسلاك مملا > ًاواعىلا 0 م 1

 ىأ 1 (ىدع) ةرفغملاووفعلابهيلعداعىأ (هيلعباتف)» افطصاوهراتخا ىأ(هب رهابتجام) لجوزع 2 000

 د رذهعمو مدآل باطخلالبق (اعيج اهنماطبه!لاف) رافغتسالاو مدنلا ىلا عجر ىتحه دشرإ» هأده - 007 5 .

 | ةلباطخلا ل قوت ةرثكلا ىلع نيسنجلا نمد_حاولك لاهتشالاظبهاهلوق حصف هت رذهعمو سلبالو 0 97 5

 اذهةي وقت ليقو (ودعضعبل م.ضعب ) عجلاظفلب ابطوفنر كيلا امهناك العر شبلا لصأ امهنال ءاو>و 5 0 3
 ١ : نيقي رفلاضعب نوكين ل متي وسانلاءادعأ نيطاي_كلاو سلب انوكينأهقح رهاظلا 0 0 6 ١

 أي الو لضيالف)لوسرلاو باتكلاىأ (ىاده عب نف)لوسرو باتك ىأ(ىده ىم تينالمان) ضعي لق 2

 باسحلاع .وسةمايقلام وب هاقووةلال_ذلا نم ةئلادا ده«يفام عبناو نأ ارقلا أرق نمسايعنبالاق ؟دحأ ضرعبال ةفوصتملا
 كلذو

 ى ذنع ضرعأ نمو ةرخآلا ف ىأى ثيالوايندلا ىف ىأل ضي الف ىاده عبنا نغ لوقي ىلاعتهنا نال هيلعظأالا 0 ل

 ايعسفأوةرب رهىبأو دوعس نبا نعىور (اكنضةشيعمه ناف) هعبتيلوهب نمؤي لف نآرقلا ىنعي قريع 3 4
 الأ فلتخىتحربف لا ف طغضي ديع سو لاقربقلاباذ عوهاولاق مهنا مهنعمشا ىضريكردخلا || مايقال مو 4 74
 || ةتوسي وس بد يلازيالف هعالضأ فاتح ىت>ربقلا هيلع مدلياعوف سم دين اسملا ضعب نا نعةبلا نع (ىمبأ
 هلك لاقهنعوءاقشلا سابع نب |لاقو ثيبحلا ب بسكلاوما ارطاوهلقورانلا ىف نياسغلاو ع رضلاو وضم 5

 اكو حلا نعاوضرعأ موق ناوةشيعلا ف كتضلاوهوهيفريخالف هيف تير فراك مألق دبعلا ىطعأ أ هوب ىرشحتو هلوقك
 : سلهللانا نوريمهناكلذواكنض مهتشيعم تناكفاهنم ني رثكم اين دلا نم ةعس ىلوأ ترتب ل - يقل

 ءايقلا مويهرسشكنتو) 000 ل يس وسوم يكاتت مميلع تدسضال أ نوح سيمو م

 0 دقو ىمأىترش-0برلاق) ةحانعىم أل يقورصبلا ىمعأسابعنإ ا لاق (ىمعأ | يس 0 ا
 تضرعأواهتك رتفىأ (اهتبسنفانايا كتتنأ) اك ىأ (كلذكلاق) ةجحاباريصب وأ نيعلاربصب لاق) 0 0

 5 د بادعلا نماوسنيموةجرلاوريملا نماوسن ليقورانلا ف كرتتىأ (ىسنت مويلا كل دكو) كلذ 50 (كيذك

 ىأفرسسأ نم ىرجت كل ذك نآرقلا نع ضرعأ ماني زجاك ىأ (فرسأ نم ىزجن لاف رسفمأ تنأ تليف
 فيول ) كرسشأ

 أه هتةلوق © مودأوىأ (قيأ) ريقلاو اين دلا فهبهللا مهبذعيامم ىأ(دشأ ةرخالا ب اذعلوهب رتايآ ب اهتيسنف اننا كننأ)

عواهتكرتوريتعملا نيعباهلار ظنت لف هحضاوانناب 1كنتأىأ(ىسنت مويلا كلذكو
 5 2 كل ذكفاهنع تيم

 لق

 ف ًاودشأ ة ةرخآلا ب اذعلودب رتايآ ابنمؤيمو فرسأنمىزجت كل ذك و) كينيعنمهءاطغري زئالو كام ىلعككرتن مويلا
 أ دشأ ةرنآلا باذعلوهلوقب ديعولا تاي .؟متخ ىقعلا ف ىمأ ءرسشحو اين دلا ف كلنضلا ةشيمعملا نين وقعب هرك ذ نع ضرعملا دعوت
 ىضقنملا شيعلا قيض نمدشأا دب, لوزيإال ىذلا ىمعلا ىلعرشحلا

 ٠ ن - د دحلاو ْن ”ارقلاىفرركنامو ىوغفهب رمدا دا ىص ءوهلوق ىن-عما-ف ىصاعملاو بونذلا مست تيقن

 »9 نم باقعوهةرخآلا فءاقشلا نا ىنعيةةرخآلا ىف قثيالواين دلا ىف لضيال (؟"1)

 هن ىلل-هو مسونمفلسام ىلع مماكب ومهقافشاو مهرافغتساو مهنب ,ونو م ونذب ءاسنالا فارثعا

 ةعوهدابع ىفهتنسو هللابةفرعملاووا_علاوةسؤقرلا ىفءادنالاةجردناتلق هيلع عوشال نم رفغتسي و

 | وي اعد اولا نم قاغشالاوهإلج لجهنم فوخلا ىلع مهلمحامم هشطنةوقو هناطلس

 ومأ نماودب زتووهسلاو البر وأتلا هجوىلعاهوت ا واهاو يمؤيولواهنعاوبهنيلرومإب مهفرصت ىف مسهناو
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2 

 ف



 اأن ١
 زوجيال كلذ نأ ىلع اوقفتاوءادالاب قوثولا عفترالالاوضي رحتلاو غيلبتلا ىلع نيبظاوم بذكلا ْ
 قلعتيام ثلاثلا نكمريغهنعزارتحالان الاولااوهس كلذز وج نمسانلا نمواوهسالوادمع مه:ههعوقو | أ

 عقيام عبارلاو وهلا ليس ىلع مهضع هزاج ًاودمعلا ليب_ىلعاهبف مهؤطخز وجال هنا ىلعاوعجاف ايتفلاب |

 نملوقىناثلا رئابكلا مويلعزوج نملوقاهدحألاوقأ ةسج ىلعهيفةمالاتفلتخادقف مطاعفأ ىف

 الوةريغص اونأب نازوجال كاثلاةلزتعملارثك الوقوهو دمعلا ةهج ىلعرت اغصاازوجورئابكسلا نم عنم |

 اطاخاووه ىلا ةهج ىلعالا بنذلامسبنم عقيالدنا عبارلا ابا لوقوهو لي وأتلاهجو ىلع ب ةتبلاةريبك |

 وهو.لب وأتلا ليبس ىلعالووهسلا ليبس ىلعالو دمعلا ليبسن ىلعال ةريغصالو ةريبك ال ىهنم عقبالهنا ساما |

 نوموصعم م_من|ىلا بهذ نملوقاهدح ا لاوقأ ةثالث ىلع ةمصعلا تقو ىف سانلا فل ةخاوةعيشلا لوق ظ
 لوقوهو مهغولب تقو نه مهتمصع ىلا بهذ نم» .لوقىلاثلا ةعيشلالوقوهوةدالولاتقو نيدح نم

 ىنأوانباصأ رثك الوقوهوةوبنلا دعب م_منمزوحال كلذ نا ىلا بهذ نملوق ثااثلا ةلزتتل زك ١

 5 الو ةريغصالينذ مسونعر دصب مهداان دنعراتخماو مامالالاقةلزتعملا ن ءلعواذ نها ا

 ريغ كلذوةمالا دحأ نمةجرد لقأ اوناكلمهنعء ين ذلاردصولاهدح ًاءوجوهيلعلدب وةوبنلامهتءاج |

 ناكفةداهشلالوبقمن وكمال نأب جو هنمردصول ىناثلا فرشلاوةعفرلا ىف ةباغءاسدنالاةجرد نالزئاج ظ

 0 ارئاجريغ كلذوةمالالو دع نمالاحلقأ | ْ

 كلذو هيف هبءادتقالا بجو بن ذىنلا نمردصول ثااثلا لكلا ىلع دهاش ةمايقلاع وب هنافاضيإ وكلا |
 ىقهتفيلخ هإعجو هيحو ىلع هنمتئاوهتجردةللا عذر نم حبق أ ئ هالهنأ للا ةهمدبب تنل : تبن عبارلا لاحم | ْ

 ناجمتمالا تبع جر ا رار وهيلعمدقيفاذك لعفت :الهيدامن هب رعمسإ هدالب وهدابع | ا ١

 نوسنتوربلاب سانلا نو يمان اهلوق تخاوا_ةدلهوعيطي لولو هللا :عاطب سانلا نو صاياوناكءانالا |

 هللالاق سماحلا هنعك ' اهتأا. ىلا فلاش ن أدب رأامولاقو نولق_ءتالف أ باتكتلا نولنت مت نأو مسفتأ

 كرتوهإعف ىتشام لعف ىلعلدب ولكلالواذتيف مومعلل هظفلو تازيملا ف نوعراسياوناك مهنا ىلاعت |

 مهنعينذلا رودص ىفاني كلذو ىهنم لكل نيكرانوريخ لكل نيلعافاوناكء ايبنالا نأ تبثفهكرت نبني | |

 هللا نا ىلاعتلاقو ريصب عيمسةللا نا سانلا نموال_سر ةكئالملا نم قطصيءنلا ىلاعن هللا لاق سداسلا |

 سانلا ىلع كتيفصا ىفا ىسوم قح ىف ىلاعنلاقو نام اعلا ىلع نارمعل آو مي هاربا ل آواحونو مّدآىنطصا |||
 مهانصلخ اا ناراصبالاو ىدبالا ىلوأ بوقعي و قحساو مهاربااندابعرك ذاو ىلاعتلاقوىالكب و ىتلاسرب 1

 موك ىلع لدنىلاتايآلا نم كلذري_غورايخالا نيفطصملا نملاند_:عمسناورادلا ىرك ذ ةصلاخب |
 فلاخل|امأو لاق هوجولا نم كلذريغرك ذو مه ع بن ذلارو دص ىفاني كل ذو ةريخاو ءافطصالاب نيفوصوم /

 كلذناةلالدلااوندب ولنا مياهنا مهمالكن الوقتن نأاهنع ب اوج او هذه مدآةصقاهنمتايآ ابكسمدقف |
 ناواسن ناك امءايشالا هذههنعتردصاملاحمدآن الاقي نأزوجبالمو عونمت كلذو ة ةوبنلا لاح ناك

 ضايعىضاقلالاقو ةلاسرلاوةوبنلابهفرشوهتب ون لبق ىلاعت هللا ناوةوبنلا لبق تناك ةعقاولاه ذهل
 دقلوهلوق ىف هرذعب ىلاعت هللاربخأ دةَفأطخ أل يقو لهج ىأىوغفهب رمدآىصعوهلوقو مدآ ةصقامأو |

 ةفلاختا دصقيمل ليقوهيلا هللا دهعامودل سلب اةوا دعىسن ىأامزعهلدجن لو ىسنف لبق نم مدآ ىلااندهع |]

 ليقوابذاكهئنإب فلحبالا دحأ نامه وتو نيحصادلا نأكل ىناهل سيلب افاحب رتغاهنكلو ا طالالحتسا |[
 وهوالوأتم رشا نملك أ أ لسيتتلا لاج كلاب زعفضادلا هينا ْ

 اذا تلق نافي رحت نيتي كاش نمال ظفحتلا 5 و ل وتلاتناك |
|| 

١ 

١ 
١ 
 ا

 طرفي 0 اونواهتتال-ف

 الضفرباغصلا نم مكنم
 ربابكلا نع
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 , ىلعافطع .ركبوبأو عفان رسكلاب( كنا او) اهيفادب أ دعماهنال سبالملا نع(ىرعنالو) (؟7) ةنجلاف (اهبفع وجنالأكلنا)

 ىأ ( ىحضتالو) شطعت ىأ(اهبفأمظنال كناو ىرعتالو) ةنجلا ف ىأ(اهيفع وجنالأ كلن ا) هتجوز ىلع حتتفلاب بيكي ىلوالا
 ةوكلاو ىرلاو عبشلا نا ىنعملاودو دل ظىفاهلهأو سمشةنجلا ف سبل هنالاهرس َكيْدْوُِو سمشللزربت || * دعو "نا ىلعافطع
 1 |ااوةنجلاقءايشالا نحل اوصح ىلاعت هللارك دف ناسنالا فافك اهيلعرو ديىتاارومالا ىه ل صمد ناب بصف

 ْىئ :أئ 1(ناطيشلاه يلا سوسوف)ايندلا لهأ هيلا جاتحي كب ساكب كىلاالو فاك ةباذك ىلا جاتحال ا نالوقلاك
 ءىأ(دلخلاةرجش ىلعكلدأ له مدآ ايلاق) لاقف ىهامةسوسولا كل: نيب مثيلا رساك ةسوسولاهيلا (انيبف اناالو نسج
 نا ةةحارلا ماودف ةبغر ىنفيالو ديدي ال ىأ (ىلبيالكلمو) ا!دلختيقب اهنمتلك أنا ىتااةرجشلا هب رضالا دوج 0
 هلا كل: نعزارتحالا ىلع كلذ فقو ىلا ىتهنلا نأ الاهيف سدلب اهبغر مدآه يف هللا بغر ىذلا ئشلا كبسال(ىتضالزر ا
 + لي[ ود رضانوءالوموهب روءقلاخوه ىلا متةنلان أب هملعلاك عم مداواهملع مادقالا لعهفقو سيلباو || 2 نس. نسمع لارج

 «منامالو هنباءاضقل عفادال هنأ ف رعرسلا اذه لمأ: نموةفلاخما دريولو ىلاعت نا لوق نع ضرعأ ءّودع يابو
 نماي رعى (امهنآوسامطتدبف)ةرجشلا نمءاّوحو مدآ لك أىنعي (اهنمالك اف) ىلاعتهلوقو ع هنم (ناطيسشلاه يلا سوسوف)
 أ(ةنجلا قرو نمامهباعنافصخي اقفطو) امهناروعترهظوامهجورف تدب ىنحاموياع تناكىنلا بايثثا ةموشولا هيلا ىهنأىأ
 ]قا نك لاملمف ى'(ىوغفإ) ةرجشلا لكابىأ (هبر مدآىصعو) نيتلاقرو نمامهن آوسب ناقزاي || 22. ربو
 لازعلا نمراصو هدا م لني لو بافش هنعىهنام لكابدلخا بلاط يح لضو قحلا قي رطألط ا لبقو ملخاءرسع 2
 لاقيا-اهنال صاعمدآلاقين ًازوجالو مدآىصع لاقي نأ زوج ةبدتق نب! لاق بهدلا ىلا ة-ارلا نم ولذلا ياا ردا فار
 هذاتعي وارا م كلذ دواعي ىتح طايخوهلاقيالوهب ون طاخلاقي هب ون طيخحي لجرلاكةيصعملا لعف دانتعا نمل نر جم
 مدآيىم .وملاققف ىس ,ومو مذآ جحا سو هيلعهنلا لصةننالوسر لاق لاق:هنعهللاىضرةرب رهىفأ نع (ق) 7 3 1
 ومواتأ هديب ةاروتلا كل طوهمالكبهنلا كافطصاىسومايتنأ مدآهللاقف ةنجلا نمانتجرخأانونأتنا 2 (ىلجب 0
 تدجو مكب مدكلاق لل ةباور فو ىسوم مدآجخ-اماع نيعب راب ىنتلخح نأ لبق ىلع ىلاعت هللا هر دق سعأ ىلع هع اك 5

 معن هللاق ىوغف هدر مد[ىصعواهيف تدجو لهف لاق ةنس نيعب رابىسوملاق قاخأ نا لبق ةاروتلا بتك هللا 7 0
 5 هللالوسرلاقةنس نيعب راب ىنقلخ نأ لبقهل عأ نأ ىلعهنلا بتك المع تامع نا ىلع ىموا:لهف لاق قفلجاقفطو)انهئاروع
 8 ظ 6هحرشو ثيدحلا ىنعم ىلع مالكلا»+ ىسوم مذآج خ لسوهيلعةئلا لعفي ل عج لئماذك لعفي

 و !ألاقهتبلغف هتلداج ىأهتججخ انالف تحج اح لاققيةمصاحم او ةلداجلاةجاحلا ىسومو مدآجنحاهلوق ريخلا عوقو ىداككو هو

 دبعا|ر هقلاو رابجالا ىنعم ىلع ىلاءتةنلا نمءاضقلاور دقتلا ىنعم نا سان | نمريثكب يدق ىباطخلا ناجاس تر را
 نرعرابخالاهانعمامتاو كال ذك ساو هجولا |ذه نم ىس .وممدآج خم هلوق نامدهوتي ود ردقوماْضقأم لع وندللداكو سمالالو ىف
 ردق اواهرشواهريخاط قاخو هنمريدقت نعاهرو دصو مهباسك ١ ودابعلا لاعفأ نم نوكي اعةللا مع مدقن نئئامييلع نافصحي) هنم

 نم مهبلع قي دقف كلذ كس مالا ناك اذاو قاخلاهانع.اذهىف ءاضقلاورداقا!لعف نعاردقم ردصامل مسا | ناقزابىأ ل فرو
 )ش | از مهو دصتو دصق نعاهايا مهتس المور ومالا مهترشابمو ,هباسك او مهطاعفأ مهيف هللا لععارو د وهورتسنللامهت اوسب قرولا
 الون آلا نعامهدح أ كفنيال نا سمأامهنااذهىفلوقلا عاج واهيلع مهقحلن م اللاواهممهمزلتامناةححلاف ا مداىصعو) نينلاقرو
 لا عضوما-«اوهضقنوءانبلا مده ماردقفامهنبب لصفلا مار نف.ءانبلاةلزنم رخآلاو ساسالاةلزنءاصهدحا (| ت““ لص (ىوففهبر
 ءدرب ن أهنك< ف يكفاهنم لك أ, وةرج_كلالوانتيهنامدآ نم ٍلعدق ناكى لاعت هللا ن أى سوم ىلعمدآل باخىسيعنبا نعو ىارلا
 :!مدكىداهناواط قاخ ىنلا ضرالا ىلا لوزدلاببس ةرجشلا هلوانن ناك امناو كلذ دعب هلطبي ن أو هيفهلل 0 ا

 :ةلكنأل بق نم ىلعةتلاءردق سمأ ىلع ىنمولن لاق كالذإوء+_سفن نع ىسوم حال عف دو ىنعملا اذه ىلع 00
 صعق سانلافاتخاىزارلا نيدلارفنمامالا لاق كلذ فل .ةاموءايدنالا ةمصعن اب فلصفإلع َن روكي دقو ىهللاو سمالا

 اًض ااورفكلا داقتعاوهو داقتعالا باب ىف عقياماه دحأ ةعب رآماسقأ ىلا عجرباهيفلوقلا طبضوءايبنالا

 ءنيموصعم مهنوكسص ىلع ةمالا تعمتجا دقف غيابتلاب قاعتيام ىناثلا م هيلع اج ريغ كلذ ناف

 دقوابنذ نوكيفادمج
 نوكيفادمع نوكيال

 ع نايصعلاب هإعف فصوالوقلز

 هذوبهتاز هللا بيبح موصعملا ىنلا ىلعتييعن فيك اوربتعاواورظنا مه لبق هناك نيفلكللة فاك ظعوموةغيلب ةوج زم مدالِزر

00 



 (نوقتي مهلعل) ىلاعتلاق كل ذاف م اكحالا نايب ىضتقي هفي رصتوهرب ركستف قلعتب امم ديعولانأل مراحن او
 نيقتماوريصيل نآرقلاانلزن ًااماىأ(ارك ذ د مطثدحوأ) تابجاولا كرتو مراجلاوكرشلانوبذتحىأ

 نآرقلامطد دج هانعم ليقو ىنبذيام لعفو تاءاطلا ف مهبغربارك ذ نآرقلا مطثدح وىنبذيالام نيبنتحم
 هللا لج ىأ( قمل كلما هللا ىلاعتف) ىلعندل اوقع ةفلاسلامالا هللا ب اقعرك ذب نوظعتو نوربتعيف ةظعو ةرب :

 نمهقلخ مزليام ىلع هيبنتهيق ل يقو نو دحاجلاو نوكرشملاهلوقيامعو نبدحلملا داما نع مظعو

 ريغلا لبق نمدافتسمم سالوريغتي الو لوز,ال هكلم نال قا كلملاب«سفن فصوا-؛ |ل.ةوه ديحوهميظعت
 هردابي نارقلابليريجهيلعل ها وهيلعةنلا لص ىنلادارأ(نآرقلابلقنال و) هنم هب ىل وأ ريغألا ْ

 كلذ نع ىلاعنةنلاءابنف نايسنلاوأتالفنالا ةفاخم ةوالتلا نم هدب : ريال ربج رشي نألبق ا

 غرفب نأ ل بق نمىأ (هيحو كيلا ىغقي نأ ل بق نم) هنءارقب لكعنالو ىأن ارقلابلككنالو لستلاق

 هيف (اماع دز بر لقو )هانعم كل نيبقي ىتح مهماعوإ الو كباخصأ هنر قتال هانعم ليقو غالبالا نم لي رب

 لصهلوسر هللا صام ليق ةمكحو اماع عبث لكى كال ناف تماعامىلاماع ىن دز ىنعملاوةننركشلاو عضو

 انامياواماعقد رجلا كوش ةنالا ته رفا وعسم نبأ ناكو معلا ىفالائ ةىفةدايزلا بلطب 0

 نم) ةرجشلا نملك أ أيالن هيلا انيحو ا ودان سمأ ىنعي (مدآىلاان دهعدقلو) لجوزعدهلوق م

 ىلاعتهلوق ىف ىلا هن هللا مهرك ذنبذلا مهو ىبنامالا اوكرتو ىدهعاوضقن نيذلاءالؤهلبق نم ىأ (لبق

 دا ارآليقو 0 ا !نعزارتحالا نمهيلااندهعام كرتف ىأ (ىسف) نوقتي مهلعل

 مهانعم ليقوهب مأل ل اظفحوهنعىهنامعاربص ىأ (امزعه دن لو) رك ذلا دضوهىذلا نايسنلا

 ىلعامزع هلدحت مءانعم ليقو هلد م سب نأ ى ا وه د سح ىذلا سيلب اهو دع عاطأ ثيحاموزءمايأر هل
 الا اودح- سقمدآلا اودجس | ةكئالإلا لق ذاو) لجوزعدل وة اب رقأ حملا ىلا . نوكيف ةيصعلا ىلع مقل 2

 امةوادعلا بسوء اّوح ىأ ( كجوزلو كلو دع) سيلبا ىأ (اذهنامدآ ايالقف) دحسي نأ ( ىبأ سيلبا !

 هيلا جورخلا دنسأ (قشنفةنجلا نما كنج خالف) هاو دعراصفه دسف مدآىلع هللا ةمعنرا“ ١ انمىار

 قشن ىنعمو كلذ حص جور هيلع بنرتيام مّدآل عفوهتسوسو» ناك امهنال جرئ اوه ىلاعت هللا ناك ناو

 زيخلاو نحطلاودصحلاو عرزلاو ثرحل اوهو كنيبج قرعب كنيميدك نم كشيع نوكيو بصنتو بعت

 ءاقشلا دنسأ ل تلق ناقءءاقت كلذ ناكذهنيبج نع ىرعلا توديع ال ًاروث مد[ ىلاطبهالين |

 هنال مهتداعسهنداعس ىف نأكةلهأءاقش لجرلا ءاقش نمض ىف نا يهدح أن اهجو هيف تلق ءاوح نوذ مذ ١ ظ

 ىعاسلاوهلجرلان الد ًارملا نود لجرلا ىلء كلذ و توقتلا ب اطىبعتلاءاقشااب دب رأهنأ |ىناثلا مهيلع ميقل /

 ) تل نزاخ) - ا

 ظ
 هيلمجس *وم
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 (هللا ىلاعتف) واولا ىنعمب وأليق وهب مهنا عاباف رش :واةظع (ار 3 ذ)نآ ارقلاو اديع ولا(مطثدحيوأ) كرشلان وبنتحي )ن روق م

 ةيهولالا ف قحلا ( قحلا) كولملا هيلا جاتحي ىذلا (كلملا) ماسجالا ةهباش مو مانالاةاهاضم نعهزنتو ماهفالا ماهوأو نونظلا نون :ف نع عفترا

 لجتتالو) كمهفي و كعم امم ركيلعنأتف نآرقلا نم كيلا جوباملي ربج كنقلاذاو ادارطتسالاق هلازئاو نآرقلارك ذامل

 ليقوهيناعمونارقلاب (اماعىفدز برلقو) غالبالا نمل» ربج رشي ن أل بق نم (هيحو كيلا ىضقي نأ لبق نم) هنءارقب (نآرقل ,
 مهاياصووكولملا ماوأ ىف لاةبةرجحشلا نملك أ ايالنأهيلاانيحو أ أ (مدآى لان دهعدةلو) معلا ىفالا ئيش ىف ةدايزلا بلطب هلوس .ردطا ىمأأ [َ

 انرمادتلامسق مق أولاد ديعولا نم( 0*7 هيفانقرصو ىلءمذآ ةصق فطعف هيلا دهعو هيلع مزعوهيلا ىصوأو نالف ىلا كلملا مدف

 برقيال نأ هانبصوو مدآمهابأ]

 نم (لبق نم) ةرجشلا
 ىلا فلافن مهدوجو لبق
 مهاامكح هنع ىهئام

 ساسأ نا ىنعي نوفلاخ

 كلذ دع مدآى ب سمأ

 هيف خسار مهقرعو

 ىهلاىأدهعلا (ىسنف)
 مالسلا هيلع ءايبنالاو

 ىذلا نايسنلاب نودخْؤَت

 مو) هوظفمل اوفاكسنز
 قا دتمو (امزعهلدجت

 نكي لواء يىمال فالملا
 دوجولاو مزعلا ىلوأ نم مدآ

 امزعهلهالوعفمو علا ندم

 ىأمدعلاضيقن ىعع وأ

 قلعتمهلو امزع هلانمدعو

 بوصنم (انلقذاو) دحنب

 ةكئالمللا) ركذإ
 وهل يق (مدآلاو دجسا

 وهىذلاىوغللا دوحسلا

 ناكوأ للذتلاو عوضحلا
 ميظعت برضل ةلبقلاك مذآ
 الا اودحب_بف ه-يفهل

 سابع نبا نع (سيلبا

 سيلب | ناامهنع هللا ىضر
 سنج نيم اكلم ناك

 سيلب او نوأ سانتيالو حاورالا نمةقيلذخا بابل ةكسئالملا نسحلالاقو مهنم ىنثتسملا

 هجولاو دج سيل لاق نا باوج هنآك ها جي م-هعمهللا دبعي ومهبحي ضي ناكنأل ينمدؤاتتتساضاماو و رم

 (كجوزلو كالّو دعا ذهنا مدا ايانلقف)فقوتوءإبالار هظأ انعم نوكين أ واو دجسف هلوقب هيلع لول دملادوجسلاوهو لوعفمهلر دقيالا
 ايقشتف ل قيإو توقلاباطىفبعتتف ( قشدف) مكجارخالاببسنأ وك الف (ةنجلا ع نماككنج رخالف) كلضفريلو كل دج_سبلثي

 قرعلاح سمي وهيلعن رح ناكورجأر ون مدا ىلإ طبهأهناىوروة أر ملاةقفنل لفاكلاوهلجرلان الو اعيتتاخدوأى آلا سؤرل ةاعا
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 " (اجوعاهيف ىرثال) ءاسلمةيوتسم (افصفصاءاق) اهرهظ ىلع كرئامهوقك اه لعلل ضراللريمذلا لمح وأ اهراقمرذيف (اهرذيف)
 ١" ءاوتسا ضرالاتوتساا ل نكلو نبع ضرالاو ناعالا ف ,فملا نأ كناعملاف ناكناو رسكلاب جوعلاواعافنرا (اتمأالدإلاضافختا
 0 /!موبىألابجلا ف سن تقوىلا مويلا فاضأ (ذثموب) ىناعملا ىرجم ترج تفطاوةليحلاتقدناوامهجوب جاجوعااهيف دجوب نأ نكمال

 ص ىلع داني ناح ليفارسساوهو ىعادلا توص ىأرشحلا ىلإ (ىعادلا نوعبتي) ةمايقلاموب نملدب دعب الدب نوك,ن أز اجو تفسن

 دعنولد سيال هبوص ىلا بوأ لكنم نوابقيف نحرلا ضرع ىلا ىما»ةقرغنلا موحللاو ةقزمتمل دولا ةيلابلا ءاظعلااهتي أس دقل اتي
 لب وعدمهلجوعبالىأ (هلجوعال)
 الالجاوةبيه (نح رال

 اثوص (امهالا عمتالف)

 هافشلا كيب رحال افيفخ

 لبالا سم نموه ليقو
 اذا اهفافخا توص وهو

 قفخالاعمستالىأت شم

 رشمملا ىلااهلقنو مادقالا

 ةعافشلا عفن الذئموب)
 لح ( نجرلاهلنذأ ن مالا

 نملدبلا ىلععفر نم

 فذح ربدقتب ةعافشلا

 ةعافشلا عفننال ىأ ف اضملا

 هلنذأ نم ةعافشالا

 ىمفاشأ نذأى أن جرلا

 ا وقهل ىض دد) ةعافشاا

 نإب هل جالالوق ىضر ىأ
 وأاماسم هلعوفشملان وك

 لوعقمهنالح دملا ىلع بصت

 مهيديأ نيبامرغي) عفنت
 ملهيىأ (مهفاخامو

 امولاوحالا نم مهمدقتام

 نوطيحالو) هنوابقتسي
 هب طاحأ اب ىأ(اماعدب
 ىلا ريمضلا عجربف هللا لع

 (هوجولا) ناعريسا ال ليق هنمو تاذو تعضخ (تنع و) طاحمب + حم عجور وأم

 ريدتب ماقلاوأ تبسك اع سفن لك ىلع مئاقلامئادلا ( مويقلا) نكن /نأكى هف تول ااهبقعتيةايحلكو تومال ىذلا ىحلل)اوبا أ ىأ
 ومدش أ لظالو هعضومريغف ئشلا عضو لظا|نالاكرمشةمايقلا فقوم ىلا ل جنم (اماظ لج نم) هللا ةجر نم سني (باخ دقو ) قئخلا
 ليلدهيفوماللا هيلع دمت هبءاجاميقدعم ( نمءوهو) تاعاطلا تاحلاهلا ( تاحاصا| نم لمعي نمو ) هقلخ نه كبي رش قولخما لعج

 اماظ) ىمىبهنلا لع مخالف فاخجالوهف ىأ ( فاخالف)اطوبق ط رشنامالانا اوةحلاصلالامعالا نودي نامالا مسأ قحتسيون :
 كلذ لثمو ىأ ص قن كلذك ىلعفطع (كل ذكو) رسكلاو صقنلا مضطا لصأو هنانسح نمصقن.الو (امهحال 9 ايس دازينأ
 ١ ديعولا نمهيف) انررك (انفرصو) برعلان اسمب (ايب رعان ارقهانلزن 1)لازئالا

 ع

 ش
 ٠ اتاوصالا)تنكسو (تعشخو)هنوصل نيعبتمفارحناريغنمهيلا نووتس: . (؟<)

 ظ | اعاق) ضرالا نملابجلا نك امأع دي ىأ (اهرذيف) اروثنمءابهاهلعح واطوصأ نماهعلقي أ علقلا
 || ىاعافتراالواضافتاالىأ (اتمأالواجوعابيفىرتال) اهبف تابنالةي وّتسمءاسلماضرأ ىأ (افصفص

 [| وهو ةمايقلا موي فقوم ىلا مهوعدب ىذلا ىعادلاتوص ىأ(ىعادلا نوعبتيذئموب)ةيبارالواي داو ىرئال
 | دواجلاو ةيلابلا ماظعلااهتيألوقي وس دقملا تدب ةرخص ىلع فق و هيف فروصلا عضي هنأ كلذو ليفارسا
 | نوغيزيالوهئاعد نعمطجوءالىأ (هلج وعال) نجرلا ضرعىلا اوماهةقرفتملاموحللاو ةقزمتملا

 | تفعضو تعضخو تاذو تنكس ىأ' ( نجر تاوصالا تعشخو) اعارس هنوعبقيلبالامثالو انيمينع
 | توصلاوهو (اسمهالاعمستالف) عزفلاةدش نمتاوصالا تعض ليقو تاوصالا باعسأ هبدارملاو
 | رشحلاىلا مادقالاع طوتوص سمطادارأ ل يقو قطنريغ نمهافشلا كي رحتوه سابع نبا لاق قملا
 || نذان مالا ىأ (نجرلاهنذأنمالا) سانلا نمدحال(ةعافشلا عفننالذئموب) لبالا فافخ ا توصك
 ليقو نمؤملاريغعفشيالهنا ىلع لدهيفوهنلاالاهلااللاق ىنعب سابع نالاق(الوقهل ىضرو) عفش, نأ هل

 | مهيدي نيبام ملعي)ايض مهنئا دنع ن اكو اهبفهلهنلا نذأبي نملالا ل دحتال ىهف ةميظع ةج .ردعمؤاشلاةجردنا

  نماوفلخامولامحالا نماومدقامهللا لعب ىأىعادلا نوعبتي نيذلا ىلا ةعجارةبانكلا لبق (مهفلخامو

 | نأن حرلاهن ذأ نملالا ةعافشلا عفنتال ىنعملاو عفاشلاوهو نجرلاهلن ذأ نم ىلا عجري ريما ليقو ايندلا
 | ةاكلالبق (اماعهبنوطيحالو) مهن اموت اننلا كدا مهم دن انيبام معيلاقم عفشي

 ١ مهيدبأ نيبامي نوطيحالدابعلا نا ىنملاوهنوماعيال مهو موفلخ امو مسوي ديأ نيبام لعب وه ىأام ىلا

 ذىآ (هوجولا تنعو) اماعهللاب نوطيحالو ىأ ىلاءتهنناىلاةعجار ةبانكلا ليقو اماعمهفلخ

 ثنعنال نيفلكملااهمدارأوهوجولارك ذوهريغنو دىلاعتهنئرهقلاو كلملاريصيو مويلا كلذ ف تعضخو

 رهظياهيفو نيبتياهبع وضحا نالرك ذلابهوجولا صخامناو هوجولا تاغ _ص نمال نيفاكملا تافص نم

 كرشأ نمرسخ سابعنبا لاق (اماظ لج نم باخ دقو) هريسفت م دقن (مويقلاىحلل) ىلاعتهلوقو ُ

 دازينا فاخبالدانعم سابع نبالاق (امضهالوا_هاظ فاخيالف نمٌؤموهو تاحلاصلا نم لمعي نمو هملاب

 ىلاتهلوق هي اهلمعةنسح هنع لطبتالوهلمعي بن ذب ذخاؤيال ل يقو هنانسح نم ص قنبالو هن ايس ىلع
 هلوقو كل ذك لكن ارقلاانلزن ا ديعولل ةنمذتملاتايآلاهذهوأ ةروسلا هذه ىفانبب كىأ (هانازن أكل ذكو)
 رشبلا مالك نع هجورخو همظن نسحوهزاما ىلعاوفقي رهومهفيلبرعلاناسلب ىأ (ايب رعانآرق)
 ضئارفلا نايب ديعولا تحتل خدي وديعولارك ذبهيفلوقلاانلصفوانرركىأ (ديعولا نمهيفانفرصو)

 وانارم 

 ىيذكي
 هم
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 هفرخ (افسن ملا ف) هنيرذنا(هنففذنلمث) رانلاب(هنقرصلا)ايقم(افكب اعإافيفخت ىلوالا ماللا ف ذف تالظهلص أو( هيلع تاظ ىذأ
 ىأزييمت (اساع ئث لك ع سووهالا هلال ىذلا هللا طه ااسغا) بهذا مج

 نم( قبس دقامءابنأن م كيلع صقن ) نوعرفو ىسوم ةصق كلعانصصتقاام ل ثمىأ بصن (كل ذك ) ىف فاكلا لحمو موت لكهماع عسو

 رك ذوهفان ارق(ارك ذ ذ) اندنع نم(اندلنم) كانيطعأ ىأ ( كانبت ادفو) كنازجمهم ىفةداب زو كناندبل اريثكن ةيضاملا مالارابخ

 اذه نع (هنعضرعأن م) رابتعالاوركسفتلابةقيقحلارابخالاو صيصاقالا ىلع له شموهو هيلع لبقأ نملةاجلا هيف ركن آر قو ميظ
 ل+لإباملاتحاةب وعصوبقاعلل ىلعاهلقث ىفاهيبشتارزواهامسةليقثةب وقع ((ارزوةمايقتا موي ل محيماف) هبنشئالدذا رقاد غلا

 هناف ىف دوو ىنعملا ىلع عججا-ءاو لمح فريمضلا خ نملاح( نبدلا>) مثالاوهور زولاءازجاهمالوأهرهمهيلع قلي وو .رهظضقنيىذلاليقثلا

 الج هرسسف» مهيمريمض هيفو سئب كح ىفءاس (الجةمايقلا موب مطءاسو) باذعءلاوهورزولاءازجىفى ًارزولا ف( هيف) نم ظفا ىلع الج

 ن1 وا اررولا ةهارف] ةالدا فوذح مذاب صومخلاو كل تيه فاكنايبلل مف ماللاوزيي وهوا

 خدت ةمايقلا موي نملدب (ميلا ف) هنيرذتلىأ(هنفدذنل م) رانإب(هنقرعل)ءدبعتايقمميلعتمد ى(افك امميلعتلظىذلا) | (خفني مون) مهرزوالج |

 : ليقوردلا ف هارذ مرانلا ف«ةرحو مدهنملاسف هحيذف لكلا ذخ ىمومن أى ور (افسن) رحلافىأ ا

 (روصلا ف) ورمتوبأ أ لاقينا نكمودربملابددرسب نأ نكع أل كلذ نافامدواجل باقن لد وأتلا اذه ىلعفهندرينل ىأهنقرحتلهانعم ||

 ةيوض 2 وهوأنرقلا | نم سوم غرفاملفرحبلا يناهفسن نكي ن' ثيحبت راص ىتحدربلاهماظعت درب م جنفامدوانجر اص

 ايد كاررألا حفشا لا مكطلابما) ليئار ما ىبلابطاخعلاقف قحلا نيدلا ناب ىلا جر ىرماسلا هيلا بهذاملاطب او لجتلا يمأ
 نوصل دا وش لكهماع عسو ىأ (اماعئ :لكمسووهالاهلاالىذلا) هللاوه ميظعتلاوةدابعال قحتسملاىأ (هللا |
 ةروص عج واولا حتفب ما (قبسدقام) رابخأ نم ىنعي (ءابنأ نم كيلعصقن كلذك ) لجوزءهلوق#ه دمعي نم معا

 عل نعىأ (هنعضرعأنم) نآرقلاوهو (ارك ذاندل نم كانبت ادقو)ر ومالا نم قبسام ليقو ةيلاخا أأ
 لاقاك ايمسىألاح (اقرز نيدلاخ) مثالا نماليقئالجى أ (ارزوةمايقلامويلمحهناف) هيفاملمعيرلو هب نمؤيهإو نرقلا |
 ةمايقلا موي مهرشحتو || موبإ) مثالا نممهسفنأ اواجام سب ىأ (الجةمايقلا موبمطءاسو) رزولاب ان عى نيمقمىأ (هيفأ|
 اذهو ايمح مههوجو ىلع |أ ةيناثلا ةخفنلاةخفنلاهذهمدارملاو رسثحملل سانلاهبىعديهيف خفني نرقوهل يق (روصا! ىف خفن ||

 روب ا ليقوايمجل دقو هوجولادوس نويعلا قرز نيمرجلارشحن ىأ (اقرز ذئموب نيمرج ار شحن و)هلوقب هعبتاهنال ||
 (نوتفاختي) قرزتهر هب ايندلا ىف مثكمىأ (متثبلنا) ةيفخنوملكت. و (مهنب) نو رواش ىأ (نوتفاختي) اشاطعأ

 ىأ (مهني) نوراسقي ناكلذو ةنس نيب رأرادقموهو نيتخفنلا نيب ليقو روبقلا ف ليقولايلرمذع ىأ (ارشعالا) |

 ا حل مك لوح (نولوقيا ع لعأ نحن )ىلا ءتهللالاةفاون :.عانشلوط هتيلك دبل رصقتساف نيتخيفنلا نإب منع حتا 0

 نا) م 2 (اموبالامتثبلنا) الوق مطد_ءاوالقعمهافو'ىأ (ةقي رطمهلثم لوقيذا) منيايق ورواتب
 ايندلا ىف متبلام ( | مهمدامةدشل مهئبلَرادقماون ليقوةمايقلاموبلاوهأ نم مهلبقتساام بنج ىف مهنيعأ ىف كلذّرطق ١

 لايل ارسثع ىأ(ارش 4| ابيه " نمل جرا سابعا ع لجو هوا أ ْ

/ 

| 

 كلة سوو رم

 راصقرور هللا مايأ 92ج 25 را

 اهيفاهلهأ تيللاقتيوايندلارمعاهلا ارصقتسي ادم اهمال .رخآلا مهتلاطتسال اوأءاهتتالاب ريصق هب دم تلاط ناو بهاذلاو ,منعتيهذاهنالوأ

 الوق مهلدعأ (ةقير مهلثم .ًلوقيذانولوقباعلعأنحن) هلوقب هنمالاة تدشن وك نءلوقةللا حجر دقو ةرخآلا ىف مهثبل ىلا سايقلاب

 ملسو هيلع هللا ىل_دىنأ ١: اولأس (لابجلا نع كنولئسي و) نيداعلا لس اف موب ضءب و'اموبانثبل اولاقهلو ةكوهو (اموبالا متثبانا)

 نع كنوائسي و هلوق لثمتالاَو وارتاس فالك ءافل ابنرةاذلو (لقف) كولأسناهريدقتو لئيم ليقو ةمايقلا موب لابجلابع نصي

 ةعاسلا نع كنون ريبك مثاامهبف لقرسيملاور ا نع كنول سي ريخ مهل حال صا لقىاتيلا نع كنولئدس ب وهلوقو ىذأوهلق ضمنا ا

 دروف تمدقتتالاؤساهنال اولتأس لق نينرقلا ىذ نع كن وائسيو حو رلا لق حورلا نع كنولمسي و ىف ردهءاهساعاست ا لقاهاس م نايآ

 ماعطلا ىرذبإك اهقرفيف حايرلااهيلعلسرب م لمرلاك اهلعج ىأ (افسنىبراهفسني) ءافلارك ذب إف طرش ثا ىتعماهبف نكي ملواهعا 1
 اهعلقيليلخلالاقو 1



 9 ؛ مهريغو لصولا ىف عفانوورمع وبا هقفاو كم فقولاو لصولا ىفءايلإب( ىنعبثتالا) لجشلا ةدابعب (اواضعهتيأرذا كعئمام نو رهايلاق)

 نأ كعنم ئثىأ ى علاوة دي نمال ل يقوهك رثىلاىعادلا نيب وءيشلالعف نع فراصا| نيب ىاعتلا دوجول ىنعبتنال ناىلا كاعدام ىأ

 تن اكيمالار شبت كلامو نمآن ب رغك نم تلناقالهو هنن بضغلا ىف ىتعبنن نا كعنماموأ ىنربختو ىف قححاو كلوقاول قيل نيح ىنعبت
 راكناوابضغ هلامشب هتيحلو هنيم ب هسأر رعشب ذخأ مثمهحلاص#مايقلا نم هب كنت م اىذلا ىأ(ىرمأتيصعفأ) ادهاشتنكولانا هرششابأ

ر بغ ىف وكوىاش ميملاض فخم و(مأن باايلاق) ه«تكلمةللا ىفةريغلا نال هيلع
 | افاطعتسا مالارك ذهنكلوروهجلا دنعهمأو هيبال ناكو صفح

  (ليئارسأ ىن نيب تق رف) ضعبب مهضعب تلناقنا (لوقتن اتيشخ ىلا لاقفهرذعرك ذم (ىسأربالو ىنيحلب ذ_خأتال) اقيفرتو

 . مو (بقرتلو) ليثارسا ىنب نإب تقرف قي رف ماسلا عبتو قب رف ىف قو كتعبتاو (؟"19) مهنقرافن الوقت نت فخوأ

 ىوفىف ىنفلخا (ىلوق)

 زاوج ىلع ل يلد هيفو ملداو

 ىسوم لبقامث داهتجالا
 اركتم ىرصانسلا لع

 افلاق) ثيح هيلع

 ىذلا كسعأ ام (كبطخ

 ىرصماساي) هيلع بطاخت
 اورصس ملام ترصب لاق

 لاق ىلعو ةزجءانلاب و(هب

 رظنرصباو ٍلعرصب جاجزلا
 ونب هماعيرلام تماع ىأ
 اموىسوم لاق ليئارسا

 ىلء لي ربج تار لاق كاذ

 ىسفن ىف قلافةايحلا سرف
 اف هرثأ نم ضبقأ نا

 هلراصالاء ىلع هتيقلأ

 تضبقف) مدو مو حور

 نمةرملاةضبقلا (ةضبق
 ىلع اهقالطاو شضبقلا
 لوعفملاةيمست نم ضوبقملا
 ريمالا برضك ردصلاب

 داضلافةصبق تضبقف ةكرقو
 داصلاو فكلا عيمجم

 رثأ نم) عباصالا ف ارطاب

 هللا ف كلنافالادي رطاننبب نم( بهذاف) ىسومهل (لاق)ر اذتعاوأطملابفارتعاوهو ىاوطاعابتا هتلعفف هلعفأ نا (ىسفن ىلإ تنيز 0 (تاوس كل ذكو) لجكلا فوج اهتحرطف (اهتذبنف )اهب ”ىرقو لوسرلا سرفرثأ نم ىأ(لوسرلا
 عم وحوايلك اعنمسانلا ةطلاخ نم عنفهسءأالود_> أ ىنسال ىأ (ساسمال) كلاحالهاج كتطااخدارأ نمل(لوقننا) تشعام
 ادا دوجوم كلذ نالاقيو ساسمال حيصي ةبربلا ىف يهين اكو سوسمملاو ساملا محا دحأس امي نق فنا اذاوهتعيابمو هتلاكموهنافالم
 اعو ىذلاهدعوم هللا كفلخي نل ىأ(هفلخت ن لا دعوم كل ناو)هئاخسل هنم ى عن هللا هعنف هلة قي نا مالسلا هيلع ىسومدارأ ل يقو نآلاىلا
 ادعوملاتفاخأ نما ذهورمج وأو ىمهفلخت نلايندلا ف كاذب كبقاعامدعب ةرخآلا فكلهزجني ضرالا فداسفلاو كرشلا ىلع
 كا ىلارظناوإ)افلخ

 || ىأ (ىتكبننالأ) اوكرشا ىأ(اولض مهتبأر ذا كعنمامنورهابإل( لاق) وهلامشب هتيخوهنيميب هسأر

 ]| نم كعنمام هانعم ل يقو مهرفك ىلع مهتلئاقل مهيف تنك ولى ا تماعدق مهئاناقالهو ىتيصوو ىرمأ عبن'

 تفلاخ ىأ(ىرمأتيصعفأ) هون أ. مهارجز مهايا كتتةراغمن وكف مهنلالضب ىرابخاو ىبقوحللا

 ناتيشخ ىنا) هينباؤذب ذخ أدق ناكو ىسأررعشب ىأ (ىسأربالو ىتيحلب ذخأتال أ نبااي لاق ىرمأ
 تبشخ ىأ (ليئارسا ىب نيب تقرف )لوقتفاضعب مهضعب لدقي نإب زحاوراصل ىلع تركت أو ىأ (لوقن

 ةفحن ل ىأ(ىلوق بقرنلو) ليث ارسا ىن نيب تقرفلوقتف نولتاقتيفابازحا اوربصي نا كتعبتاو مهنقراف نا
 اف ىأ(كبطخاغلاق) ىرما الا ىلع ىسوم لبق أ مهب قفراو لص أو هب وق ىف ىنفلخا كل تلق ناح ىتبصو

 تطبقفهباو رصبب لا «ترصب ) ىرماسلا ىنعي (لاقىيماساي) تعنصام ىلع كلج ىذلاامو كناشوك ىمأ

 تلق نافرافن'لجهلا مفىف اهتف ذقف ىأ(اهذبنفإ) لي ربج سرفرفاح بارت نم ىأ (لوسرلارثأ نمةضبق

 قهندالوهمأن اامهدح أن يهجو هيفاورك ذتلق ساذلا رئاسنيب نمهآرو لد ربج ماسلا فرع فيك

 وفق الكب ربل ليرربجه.لاهللاثعبف لّقلا نمهيلعار ذح فهكى هتعض وف نونبلااهبف لقي ناكى تا! ةنسلا

 ن ب نم ماسلا هارروظل ىلاهب هذيل ىسوم ىلا ل ربجل زنا هنا ىناثلاهجولا ةنتفلا نمهي دن ىنءهللا
 ضف لاق ىسومهلأساملف هئطومرثأة ب رتلصأ نمةضبقلا ضيقفان أشلاذط نا لاقهآراماف سانلار ئاس

 الادب ربا هتمامع ىفاهلعجو ةضبقلا نخاف رحلا قلف موب هآر ليقوداعيمللءاج موب كيلا لوسرلار ثأ نمةضبق

 ءااولاؤسلا نمهناليقو(ىسفن ى) تنيز ىأ(تلوس كلذ كو)هلوقوهو هيدي ىلعةنغلا نم هرهظي نا
 :أ(ةويحلا ف كلّف بهذاف) ىماسلل ىس .وم ىنعي (لاق ) ىاوههيف تعبت او ىريغهِلعف ى ا ىنعدي مهنا

 ءثالوةب و ةعبايندلا ف بقوعف د_> !كطلاخالوادحأ طلاختالىأ (ساسمالّلوقتّنأ) ايح تمدام

 :لاكمو هناقالم مهيلعموحو هوب رقيالودوطلاخخالن|ليئارسا ىنبرما ىسوم نا كلذو مظعأ الواهنم شحوأ

 ةب ربلا ف ميهيىصماسلاراصف كك دإولو كل سا مالا منع هللا ىضر سابع نب لاقوهتهجاومو هتعيابمو

 انلا ىاحتفاعيجاج دح ا هسوأ ادخأ سماذا ناك ليقو دح ا هسيالوا دحأس يال عابسلاو شحول ١

 أ(! دعوم ) ىرماساي ىأ( كلناو) كلذ نولوقي مويلا مهاياقب نا تح ساسمال حيصي ناكوهوماحتو

 وإ< يفاوت لبهنع كل بهذ مالوهنعبيغت نلدانعمو ماللار سكب ”ى رق( هفلخت نا) ةرخآلا ف كباذعب

 زر ىذلا ىأ( كطلاىلارظناوإ) كلعف ىلع كنفاكيلب هنلادكسفلخيلو هي ذك: نل ىأحتفلاب *ىرقو ةمايقلا
 : عدس
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 - دوو

 دول

 ١ ا
 ١ سي

 هلا

 لأ



 مثادغلا نأ ىلع نال ناس اد نينمأتسلا كس قمهساوثك مهنالاتموس مؤشل ىمومسبحامنا

 هيف خفن ليقو قورعلاهابش ًاهنمراج ىف رلالوخدب رافنافوجمالع تغاصن افل بع بلاقرانلاةرفح ىفأيفناهوةرحاف ذئنيح لك نكن

 )6١”( ح>سرفوهوقرغلا موبمال_سلاهيلعلي ربجسرفماوقعضوم نمابارت

 ةسنع تام لكنا ١ ماوش اهذخأف مهاحر حبااذبن نوعر ةقرغأاملهللا نا ليقو صم نم مهجورخأ

 ايقاع تلارقزبعساو رعشا ظلال ال .قلأىأ اعطدكا مطل حت متانغلا نكست "ا ١

 ىأ (ىرماسلاتلأ كلذكسف) اول ءفف كللذب مه سعأ انورهناليقو اهبفهبأر ىربف ىسوم عجرب ىت> أ ١
 ىلع ممنورهنالقو اهيف ,معماماوفذقالاقوار ان نوره دةوأ سامع نب !لاقاهيف ىلا نمهعم ناك اما

 هطعأ مهلا نورهلاقفىل عدافرضيالو عفنيام عنصالاقاذ_هامهللاقف لجتلا غوصي وهو ىرماسلا]

 الع نكلاقو لكلا مف فل ربج سرفرفاحةب رت نمهعم ناك امى ماسلا قتلافهسفن ىفامىلع كلأساما
 ناك نتحاوتكلا(ناوحالا دن داع مطجرخأف )ىلاعتهلوق كل ذف نورهةوعدب كلذ كن اكشف ةروح

 ةروصروص ىريماسلا لب لاض دب ىلعةداعلا قرخراهظازوجبال هنالالا مدح نيلوق ىلعال ما يح د_جلا

 هناىتاثلا لكلاتودك تود جيرلااهيف لخ داذا ثيحبىتب راخنو ذفانمه-ف لعجو لكلا لكش ىلع |
 نكتفا نمهعبات نمو ىصماسلا كلذ لاق ىنعي (ىسومهلاو جطا اذهاولاقف)لكلارواكراخو امحراصا

 لبق نمىأ (لبق ن“ نورعمطلاقدقلو) لجوزعهلوقو ليئارم أ ىنب هب ىلتب | ىلاعت هللا نم ةنتف لتلا

 بهذلا ىلا مهعابطتلامورافن ىف ةايح

 انف (اهاتف فتق )زنق 22443 كل
 ر و .٠ . هه 500 .٠ 5 هه .٠ .٠ - رح .٠ -. بأ أ

 ىنل 00 ا رازوالا ليقواهلقثواهترثكلارازوأت يمسلاقئالارازوالاو نو عرف موق نمهانرعةسادقانك ام انسفنأ |
 رطل نأ انسعأو ةرفلا نيح لا مهعم تيىقب واهودري لو طبقلا نم ايلحاوراعت_سا ليث ارسا ىنب نأ كللذواماث آ انلج ىأ مانآلا

 قلأكلذكف) ىلحلااهبف

 ىلا نمهعمام ( ىرماسلا

 بارتلا نمهعماموأر انلا ف

 رفاحرثأ نمدنخ أ ىذلا

 ىرماسلاب (مطجرخأف)
 هللا قلخ( الع ) ةرفحلا نم

 اهتكمس ىلا ىلا نمىلاعن

 (ادسج) ءالتبا رانلا

 توص (راوخ 4 ادس<

 رو - 0 ناكو ىأ ىرماسلال وق نعرابخاوهل بق (ىسنف) هلثم طقأيش اوبحلابحهوبح اوه ب اعاوذكعليقوهب |

 ئىأ (اولاقف) ليجاجتلا تا ا ادطلا ىسومناءاتعم ل فوةبلاع دراج لا ىسومنا |

 اذه)هعابتاو ىرماسلا لالدتنالا ىسن هنا ىرماسلا نعربخ اهناكولاعتةللا مالك نمو ليف ولسا رانا ا

 باجاف( 5 .ومهلاو ملا || بحىذلا ىنعملا ىاءنو هناحبس نيب م نيف لحالوئشف لكالةلالا نار اس هال - ىلع

 افلا رسشع ىتثاالا مستمع مهملكي الوهوعداذااباوج مطدرباللجتلانا ىأ (الوقمهيلاٌمِجربال ن أن وربالفأ) لاقفهبلالدةسالا

 سوم تف أ (ىسنف) ناو كرت نمرمض كلابالاماو دمعذا مط خيب ونا ذه( اعفتالوارّض مط كالالوإ)

 دنعهيلطي تبهذوانهدهب ر

 نم مالكءادتب اوهوًاروطلا هللاةدامع ىف ىندىلع (قوعبتاف نجحرلا مب رناو) لجتلاب مث تبا ىأ(هب متتتفامنا موقاي) ىسوم عوجر

 ىيماسلا ىسن ى أ ىلاعتةئلا هوجولا نس> أ ظءولا اداه كالع مدا دا نتاع 0 كرتفىأ(ىرم أ اوعيطأو)

 هن مهاعد مث نجرلاهب رناوهلوقب ىلاعت هللا ةفر ءمىلااعد م هب متلتفاعأهلوقب لطابلا نعالوآ مهرجز هلا ظ

 ىدنورهاظلا نانمالا ود هنالديملا ب ترتلا وهاذهف ىرمأ اوعيطأوهلوقب عئارشلا ىام هاعدمأ قوعبتافهلوقبةوبنلاةفرعم ا

 ىلع لالدتسالا ىرماسلا ةعب رمشلام ةوبنلامت لصالا ىه اهنافةلنا ةفرعم متاهبشلاةلازا ىو قب,طلا نع ىذالاةطاما نمددالا

 انما ”نوكيال لقللا نا مهن وللا لب قاوبان تم مهنأ ىلع مهني هنال مسالا اذه عضوملاوا ذهصفن نجرلا كعب رناولاقاسا

 تاور رتافأ) وق لبلد ىلع ىأ(هيلع)لازن نا ىأ(حربن نلاولاق) دوجماورا رصالابلوقلا اذ_هاولباقف مح .رلا باوتلاوههنال |
 7 (ميسرال لبقالو كت لبقن نلاولاق مهناك (ىسوماخ :يلاعجريىت>) نامي ىأ(نيفك اع) لكلا ةداب |

 مييلا) ةليقثلا نم ةءدنع نأف عايل ع يسوم مع راثلف لدقلا ايد نال أر شعانثا هعمو نوره مطزتعاف ىسوم لوفال ظ
 كلعالو) م ميجال ىأ(الوق رعشذخأ نوره يارادلف ةنتفلا توصادحدعم نبذل نيءسسلللاعف ل شلال نو ا

١ 
/ 

 للا اودمع نل (مطلاقدقلو) ةىمالار اعامدما ليقواملاهنو دس تككف مدلاو فاارا ال لا (اءفنالوارضولا

 (قوعبتاف) لجملاال (نحرلاوب رتاد) هودبعتالف لجكلاب متيلتب |( هب مك ”تفاعا موفايإ) هيلا ىسوم عوجر لبق نم (لبق نم نر
 لجبلا ىلع نيميقملازن نا ىأ(نيفك اعهيلعحربن نلاولاق) لجملاةدابع َّك ارتف(ى لمأ اوةيطأو) قحلاوهى ذلاىنبد' لعاولا ١



ِ 

 ١ نامي ّئادودحاو دمعتالو (هفاوض الإ مصاعب فرك 6 متن دعاوو ؟ةيجنأ (م' انفزرام)تال />(تابيطن ءاولك '
٠ 9 

 دعا أكله (ىره دقف ىضغ هيلع لل نمو ) ىتب وقع (ىضغ ميلعلحيف) اضعب كضعب لظ لظي الوأ ىصاعملا فاهوقفنتومعنلا اورفكت

 ظ لحبف ىعأر 00 ناضل نامجإلا فيش فرش نم 0 يول طقسب نأ اود طويل و

 ا 6 دملا ىدطا ىلعتبثو ماقتسامث دنع م) ضنا ىدأ لاس ولأ, قدصو ىاتةادحو نمو 5 كا

 تقذو معراتحا نبذل نيعبسلان ءىأ ( ىسومايكموق نع) كب لحم ئىش أو ىأ( كلع امو )املا لمعلاو نامبالاوقيونلا !|

 انو نات نالاةءرعبشي نأ, د سمعو هب زمالك زكاة وم 2 مهمدقت مث بورضملا اة ( دعوم ا ىلعروطلا ىلإ ءهعم |

 كتم بجوأ ئشىأ

 انما وراك ماهفتسا

 مه ىأ(ىرئأ ىلعءالوأ

 سيلو ىب نوقحلي ىئاخ

 ةلككلا بجوم رك ذمث
 (بركيلاتاعيو) لاقف
 تدءوىذلا دعوملاىلاىأ

 ىعدادزتا (ىضرتل)

5 
 ا

 "| ًايفومسي رعشو مهند ماوقامب ومسهلا هفان«تعجرو مهيبنل تناك ث يح مهب تلصتاهنال ماندعاوو
 ٍ .[| اوماظتإل سابع نب. لاق (هيفاوغطنالو مات ةزرام تابيبط نماولك )«ةازوأو همعن تاس نم مهيلعةللا ضافأ

 ١ | يلع لع )ورحدنال ل قو ىصال ىلع ىتمعن ب اووٌةنئال ليقو نيغاطاونو كتف ةةمعنلا اورفكنالليقو
 نلرافغلفاو) رانااف طقسو ثاله ىأ (ىوه دقف ىضغميل ع لاح نمد) ىضغ يلعب ىأ (ىصغ

 ١ |

 [ ضئارفلا ىدأ ىأ(ااص لمعو)هلوسر ق دصو هللا دحو ىأ( نم ءاو) ك ثلا نع بات سابع نبا لاق(بات

 00 الا لل ننس كلذن أل ءسابعنبالاق (ىدنهام)

 كموق نع) ةلبكلا ىلع كلامو ىأ( كل ًامد) لجوزعهوق و ةنسلا ىلع ماقأل بقو اباون كلذل

 ٠ راسفةاروتلا اوذخأيلروطلا ىلاهعمنوبهذب الجر نيعبسهموق نمراتخاىسومنا كلذو (ىسوماي
 | نعكلعأا ءوهل ثلا لاقف لبجلا ىلاهوعبتي نأ مه سمأو نيعبسلا فلخو هب رىلااقوش مهني نم ىسومل مت مث

 [ نافىدءب نمىر :اىلعنونأ, ىنمبر ةلابمهى 1(ىرث ىلع ءالوأم هلاق. )هب رباجاف ىسوماي كموق

 أن

 ا

 ب

 | ناكتلق ىرث أى عءالوأمه لاق بازجلا نعل سف لكلا ببس نعمل سله باوج لاؤلا قبايل 0 5 1
 4 | 76 قع مريس دقالاةتمدجو بهن لتعطيل :ركنأام سفن ىفةلعلا ديو ءورذعلا طسب ىسوم مه 7 0 كم :وقاشسق
 مهنفاخ نيذلانيلتباناف ىأ(ك.موقانتف دقانافلاق)اضردادزتا ىأ (ىضرتا بر كيلا تلعو) لاق لاؤملا 0 ) د

 1 جل اىلا كقالطن ادعب نم ىأ (كدعب نمإل افا مشع ىنثاريغلجتلاياونتتفاف فلأةئاّساوناكو نوره عم 0 0 '

 | 8 الا لال اللا فاسأ امناو لكلا ةدابعوهو لالضلاىلا مهفرصو مهاعد ىأ (ىرماسلا مهلضأو) راع 0 1
 و لصالا فاطد جوملا ناكناورهاظلا ىفاهئشنم ىلإ ف اضنت' اشنملا عج ناليقو هببساواض مهنال 2 موقلا

 ١ [طلاقيةليبق نمل بئارسا ب ءامظع نم ىرماسلاناكل يق ىرماسلامهلض أوانه طوق كلذ ىلاهتةن 0 0
 5 ةولرصم ىلا عف رن امرك ج ولع نماجلع ناكل يقوهب نم ماوىسوأ ا اراج ناكوطيقلا ٠ نم ناكل يقو5 لمان , 6 :
 مكي روبل موقايلاق)اءزجانب زسىأ(افسأنابضعهموق ىلا ىسومعجرف) رقبلانودبعيموقنم أ 0 6 0 وهوهل مهتباجاو لكلا
 لحنأمتد رأمأ) 0 اياىتقرافمةدم ىأ (دهعا| <يلعلاطفأ) ةاروتل ا كيطعيهنااقدص ىأ (انسحادعو 06 2

 (ىدعوم متلخان) هببدب كب رنمبشفلا مباع بجيالعفاواعفتنأمتدرأ ىأ ( ب ر نم بضغكيلع نام 0

 لي .قوان ىعأ كلب ىأ (انكلب كدعومانفلخأ اما اولاق) عجري نأ ىلا هند ىلعةماقالا ن م هو دعوأم ىنعي ند 2-2
 ١ الع داو ه

 ةمانلج ىأ ا لل 0 عافانا كانواراشنا 0 1 »2 ]!َك
0 | 

 رواج نوعه راسأ لي 0 ا رونا يل نا دعو (انسحادعو

 3 33 ا دهعلاو 6 اورافمةدمأ (دوملاكيلعلاطفأ) كاذ نمنسحأ

 ا |.” ةاراةددعو (ىدعوم مفلخا) مكب رنم بضغلا يلعب بجيالعفاواعفت نأ متدرأ وى أ(مب رنمبضغميلعلحينأ
 اعوةزجاهمضب ومصاعو ندم ميملاحتتفب ب (انكل# كدعو ءانفلخ أماولاق) لجل ذاختابم دعو ءاوفلخ اف تايآلا نمهيلع مهكرتامو

 5 .نمانبلغانكلو كدعوم ل :ارواتسل وان ساادكلا ءولىأان سما انكلم ناب كد _عومانفلخً امىأ مهري _غاهرسكب و

 هولا ذب ز نمارازوأ) مهريغفيفختتلا عم ميملاو ءاحاحمتفب وصفحو ىئاشو ىزاج ديدشتلاو مضلاب(انلجانكلو) ديكو ىريماسلا

 ف "الآ ٠



 ءاصعدس .رحت هودج وف لعففاان ىسومانرأن وعر لاولاق مهنا ىورام نملاح( رحسلا نمإ)اناياطخ ىلع مهطعلإبه ب وصنم ةلودومام (هيلغ
 نوعرفرضورحسلابنايتالا ل ءنوعرف مههرك افةحيضفلا فوخ هتضراعماوهركسفهردعس زطب ماناذارحاكارحسب !ذهاماولاقف
 نماعتلو نوعرفلوقلدروهو هاصعنللاباقع (قيأو) هعاطأ نملاباوث ( ريخةئاو) عرشلا لعب فيكتف ر حساب مهماع مهعفنوهب هج
 (ايحال 9 ت ولا رتسف (اهيفت 1 :المدج) م رحال (4ناف) ارفاك (امر 2ك نت دن )نأ ثلاري اريمذ ةره(سا) ىقبأوإباذعدش أ نبأ

 تانج )ءايلعلا عج - ردلامط كتل اوأف) ناسعالا دعب( تا كلا ناءالا ىلعتام (انم ل نمو اهم عفتني هايح

 ليقةتلاالا هلال لوقب ك زمدلا نمرهطت ( كرت نمعا ازج كلذو) نيمئاد (اهبف نيدلاخراومالا اهتحت نم ىرت) تاجردلا نمل دن (ندع
 ركل 1 توما انيحوأدقلو) رهظأ (« 9( وهوةباكحلاهجوىلعال ىلا ءتهللا نمربخ ليقو مطوق ةباكح ثال: !!تايآلاهذه.

 ىلاعتهللادار امل( ىدابعب 259592222222222 سس
 ىفمههرك أن وعرف ناك تلق نيهركمريغنب راتخاؤاج دقوا ذهاولا فيك تاق ناف ( رخل

 هموقو نوعرف كالها
 مهبجرخ نأ ى موم سعأ '| نوعيسو انبقلا سنانثانيميسو يتلا رسل | تاكريت ريس | فخ تر دل /
 مهبذخأب واليلرمعم نم ٌّ نوعرفلةرحسلالاق ليقورحسلا لعت ىلع لينا ا ىن نمم هنبذلاهر 7 أن وعرف ناكو ليئارسا ىب نم |

 اسبايىأ (اسببإ) امهسدلام 0 ؟ نموه ليقو ىلا تدهش نم مالك ءا دّا|ذه لبق (امرجدب رتأي نمهنا) قئأوإباذعدشأ | ىقهبرض مطوق نممط أ ل 0 نادم أري اش خ ليوان ىواوثنخأ ل 4 رشاف) رحل قرا لااا ااا نصا رح ءاصعواعان ىموم عار انوهاذايسومانرأ |
 (فاغتال)اسيراسي نأ ةيلع |ةعيفرلا ىأ ( ىلعلا تاج ردلا مط كئلواذ تاحلاصلا لمع دق ) نامالالع تام نم ىأ (انمؤم هنأي لاعب هلت رد شموع | ندد« عفت ةابح (ىبحالو) جرتسيف (اهيف توعال نهجه ناف) كرسشلا ىلع تام نمهانعمةرحسلا

 قير 0 ىأ ْ هللالوسر لاق لاق هنعفثلا ىضر ىر دخلا ديعسىفأ نع هنلاالاهلااللاقو هسفن ةاكز ىطعأ ليقو بونذلا ا نمرهطت ىأ (ىزت نم از ثلذواهيف نيل راهنالا محن نم ىرجتن دعت انج اوقب تاجر دارسف نأ
 ا ١ ركب أ ناوءامسلا قف علاطلامجعنلا نورتاك مهتحن نم هاريل ىلعلا تاجردلا لهنا متنوع نال
 الىأ كاردالا نك | ساوث (ىدس رسأن أ ىسومىلاانيحو أ قلو )ىلاعت لوقو هتباغلاايغاننو ادازو مهنمامهنا ىنعللو وح (اكرد) نرخ ضا ناسحالا فدازو لضف أى مناو نالف ىلا نالف نسحأ لاي امعناو لوق ىذمرتلاهج رخأامعناو مهنمرمعو

 ) ىشخنالو) كب دعبل | لقيتو فاخال) ردسلاىف قب را مط سيأ ىلا نا كاذو نيطالو هادي سلات ىأأ هدونجو نو ءرف كاكردب 0 (-:)اسملب برضا اب( رحبلا )اي رطمط لعجا ىأ(اقي رط مسط بر ضاف) رصم ضرأ نماليل مه

 0 رغين أ ىشختالو كئارو نم نوعرف ككردبنأفاختالءانعم |
 ىأ فانئتسا ىث الو 0 ماا ن ءمهرتسو مهالع ليقو قرغلا وهو (مهيشغام ميلا نم) مهباص ًأىأ(مهيشغف هدونجينوعرف) |
 نوكوأ ىدخال تنأو : | امو ىأ( ىدهاموهموق نوعرف لضأو )هموقو ىسوماحنو هد ون ونوءرذقرغف ىلاعتهطلاالاههبنك |[ أ
 0 او حاولالا ىف ةاروتل دروطلا اح اعانى ءوايفو مهو دع كالهو هتان انونظلا هللاب ن وناظتو ْ 0 9 0 زنو ٌنيالار وطلا باج اندعا دوو دعم انيجتأ | ىف م قال طالا فلالا | دقليئارسا ىناي) لجوزعهوققداشرلا ليبسالا يده موهلوق ىف نوعرفل بي ذكنوعو مهدشرأ | ش

 (هدونجب نوعرف مهعبناف) 0 |صقف طبقلا نم فل ةئاهس ىف و 501ريال 1نيعبساوناكو ليلا

 اهناق عم لقتسست ىنلا ملكا عم اوج نموه (مهيشغام) رحببلا نم مهباصأ ( ميلان ممويشغف) هدونجهعمو مهفلخ جرح ى ءألاحوهو
 قا ىلا مهد شرأامو (ىدهامو)اشرلا لبس نع (هموقنوعر ةلضأو) لجو زعاتلالا ينك بالام ههشغ ىأةريثكلا اعل

 هلوقب«موقو نوعرف كاهأورحنبلا نم مهاجنأام دعب ليئارسا ىف ىلع هتنمرك ذم داشرلا ليبسالا مسيدهأامو هلونلدزا دعو ا

 (1 اندعاود) نوعرفىأ (مّودع نمو انيجنأدق) ليئارساىنايانلقو ىدابعب رسأن أىسومىلا انيحوأىأ (ليئارسا ىب ١
 لوزنلهعم نوضح الجر نيعبسر اح ناكل اذهىتأ,ن أىسومدعو لجوزعهللانا كلذو (نميالاروظلا بناح) ب باتكلاءاَتيإ

 فاح ةفص هناليصن نءالاو مهني دو مهعرش اهيماق ىتلااهعفانمتعجر مهبلاو مهايقنو مهيبنل تناك اهمال دعاوملام لاس سنا ءاوةاروتل |

 ملانلقوهيتلا ف( ىولسلاو ّنملا ؟يلعانلزنو)راوجلا ىلعر جلاب ءى رو ١



 1 اكدو دولا زيطرى ريض نملامشالدب عفر ر (ىعستاهمامه رحس نم) ىسوءىلا(هيلا) ناوك ذنب اءاتلإب (يخي) ىبسلا هيلا

 - انظافوخهسفنفف ارمضأ (ىمومةفيخ هنفن ف سجوأف ) كلذ تليف: تزتهاوتب رطضا سم كااهيلعتب رضاملف قيئزلاباهوخطل مها

 " تناونارك ذفورهاقلابلاغلا ( ىلعالاتنأكنافحتالانلق) هوعبتي الف كش سانلا اع نا فاخوأةب رشبلا ةلبجللدصقتا هنأ هنم

 ٠ ٍفقلتو صفح فاقلا فيفختو ءافلاو ماللا نوكسي ( فقلت كاي ىفام قلأو) ة ةنيبةغلابمةرهاظلاةبلغلا وهو ولعلا ظفلو في رعتلا فوحو

 ْ نافاوعنصاع لفتح الاهظعت كاصعل قي مو مطابحو موهيصع علت كاصع حرطا ىأاولعتفاوارّوز (اوعنصام) فقلت نوفابلا ناوك ذنا

 ' 0000 ايا ها قع ةادرمادب ملا وااو مهيصعو مطابح ةرثكبلابنال ىأاريقحتو أ اهنم مظعأ كنيمب ىفام
 ؛ ىلع عفرلاب ديكو رحسلا مهن :اكرحسلاى مهلغوتل مهوأرحس ىوذوأر حس ىذ ىنع؟ رحس مصاعريغ فوك( وحاس ديك اوعنصامئا)

 1  ناليخل عجوأف دملا نعمل ل ةيسنلا نعمل, الكلا|ذهىفدصقلا نال عمج) و د دحر[ اورد واالوص ومامو نيتءارقلا

 ٠ اوعئدام تفقلتفهاصعىسومىق !اف ناك اهني( ىنأث يح) سنجلا اذه ىأ(رحاسلا لفن الوز هلوق (؟ة) ىلاىرتالاددعلاوهدوصقملا

 0 تايحت  الثما ضرالانأكو ىمومىأر دع هب وي د ا يع ف ا
 ثادق د ودحس

 كلو مهيلع اغلا ىأ (ىلعالاتن ًاكنا) فختال ىسول ىلاعتهننا لاق ىأ (فختالانلق) ع اودحسامةعرس نم شفخالا ىف اشم يلع سبشل رلا لع تاع دنا هد مقاهنا نظن كلذ ةيرشبا عبط 0 0 قاف)
 | وو د اراك كاشي ىلاو كاسعىا(كنيع قام قلاد) رقلاويلعتبلغلا ميما ميه

 | )راسة ءأ ) راسب را اامتملا) عاتب رقتتكأ (فقت)اك اهنملفعأ || م«بصعد مطابح اوقلأدق
 اود م * دوخاو رفكلل

 6 | اليس لابلاو تاق ميم بعت نامسناثكلابساسلا# ا نوره ركشا 0 مهسؤر

 اهحمهسؤراوضر ول مهنا ليقو نيءاقلالا نيب قرفلا ظعأ افدوحسلاو ركشلل ةعاسدعب مهسؤراوقلأ م تس ا
 ةنجلاىفاهيلانو ريهيىتلا.طزانم مهدوجس ىف ىلاعتةنلا مهارأ او دج امل مهناليقورانلاو ةنجلااوأر اوأر مهنا ىور نيءاقلالا نيب
 / ار كرسسادنا سبك مو سنن ىأ(عريكلدل عل نذ ان اليفه تا نوعرف ىنعي(لق) ' ا را ا ا |] قاهش مظزانمو ةننجلا

 لا علق ىأ(فالخ نم كل جر أد يكيديأ نطق“ الف رحسلا ماع عدلا كءاعمورحسلا ةعانصف مهتسؤر اوصرت ةوعسسل
 نو ع برب انما ا اولاق) مش

 اا : !نماءتلو) لخنلا عوذج ىلعىأ(لخنلا عوذج ف مكتنبلصالو) ىرسبلا لجرلاو ىبعلا 2 3

 نل)ت ةرحسلا ىنعي (اولاق) مودأىأ (قبأو) هبنامالا كرن ىلع ىموم بروأأنأ هب ناسيا ىلعىأ 0 د( ىنومو

 صعلاوءاضيبلاديلا ىه ليق تاحضاولا تالالدلا ىنعي(تانيبلا نمان :ءاجام ىلع) ََك راتخن نل ىأ (كرئؤن 0-0 00

 رانلاوةنجلااوأر او دجسا مهنا ليقوانيصعوانلابح نياف ارحسا ذه ناكولاولاق مهنا مال د سا ناك ليقو 0 1

 ليقو مسقوه لق (انر طف ىذااو) تانيا نماءاجام ىلعكرثؤن نلاولق كلذ دنعف ةنجلا ف مهزانماوأرو (مقنما لإ ابهرت بجو"
 7 00 عناصتنأام عنصاف ىأ(ضاق تنأ أامضقاف)انر طف ىذلاهنلا ىلع كرثؤن ناانعم 56 2

 عاش راناياطخانلر فغيلانب ربانمآ انا]) بيرق نعلوزيسوايندلا ف كناطلسو كسمأ اء! ىأ (اين ضر تزعج د اعزاجعو انااطخاتل رفغملات رئاثما انا ب لوزيسوايندلا ف كناطلسو كسا دلا ١

 , هيلع ةكملهألوقن كماعلو أ كمي ظعل ( رحسلا ماع ىذلاعريبكا هنا) هب نم ءآوهل نمآلاغب ىمول ىأ( ميل نّدآنأ لبقدل)

 هدحاو لكنال ىرسلا لجرلاو ىنعلا ديلا عطقت نافالخ نم مطقلا (فالخ نممكلجرأو كيد أن ءامقالف) ىرببكى  يعأ رعب
 5 ل ؛وونضعلا ةفلاخم نم ئيئانوأدتبم مطفلا نال ةباغلإءادتبال نمولامشكاذو نيمياذهو لجركاذوديانهنإب رخآلا لاخي نبو علا

 رظ م نكمي عذجلا فبولصملا نك.ةهبش فالتخالا,تفصن دقفاضعب اهضعب فلاخاذااهنالتافلت اهنعطقال ىنعيل 1 !ىلعسناارورجملاو

 ادد 0 ع (ابانعدشأانيأ نماعتاو) اهعوذج لوطل لخنلا صخو (لخنلاعوذج فم<_:طصالو )لاقاذهاف فرظلا ىف

 تاجا ىنامالاعمماللاوهل متن ء[هلوق ليل دب هياعهمالسو سب ا د دو هس فن دب رب لمقر ,هب نا والا كرت ىلع ىسوم

 ةدص ىلعقلا دلا ةعطاقلا (تانيبلانمانءاجاملع) كراتخت نا(كرث ون نلاولق) مودأ( قي أو) نينمؤلل ند .ؤيوهنلاب نمّؤي هلوقك

 36 منا لع مدقم كرثؤن ناهباوجو مسقوأ انقلخ ىذلا ىلعالو ان ءاح ىذلا ىلع 0 راتخت نل ىأان ءاجام ىلع طع (انرظف ىذلاو)

 2 0 ًاامهعنص ىأ عا مهاضق ناتدورسسم امهيلعوه لاق بلصلاو لتقلا ع نم عناصتن أام عنصاف ( ضاق تنأ ام

 المو اناياطخانلضغيلانب ربانمآ ءآ انا]) انتايحة دمانيف حنا ىأ فرظلا ىلع بصتتاف ايندلاةايحلاهذهىف يأ(ايندلاةوبحلا



 نيل نر تا ةنيزلاوأموي ىلعافطعربو أ عفر عضوم ىف عمجن ىأ(سانلارشح ناوإةنبزلا» وب دعو ٠

 اوناكوهنرحيسوهر كم (هديكع مخ )اضر هنئنوم نعربدأ(ثوعرف كونف)ردلاور ولا له عيال عنا لطاسل 7 هد ,رلا

 (ابذك هللا ىلءاورتفنال <- 5 ةرحسلل ىأ (ىسوم م-طلاق) دعومال (قأم) الأ نيعيسوةثامعب راو أ ناعبسو نتا
 تاحسسالاو تحح_سلاو مهري_غءاذاوءايلا حف 1 مككلوب ركى أري غ فوك (متحسف) ارحس هناز_كمو هتايآاوعدتال
 راف هللا لعب ذكن م (يرافانمبانداقو) مظع (باذعب) ىهلا باوج ىلع بصتتاو مادعالا ىنعمب

 .مهنبب مهسمأ) ةبآلااب ذك ندا ىلعاورتفتال ىأ ةرح_لا مالكب اذه سيل مهضعب لاقو .انلثمرحاس هوه مهضعب لاققةرحبسلا ىلاوفلتخا
 متامساواردصم نوكي ىوجتلاو يمأهإ-فءامسلا نم ناك ناو هبلغنسفاوحاسن اكن ااولاقو سلاف آورواشت ىأ (ىوجنلااورسأو

 هنكلورهاظوهو نارحاسل نيد هناور.عونأ ًارقنورهو ىسوم عي (نارحاس ناذ- هنااولاق) ىنميمالكلاانهاوق-ل

 ماللاوقلطنلدب زنا كللوق لثم نا فيفخب نارحاس نا ذهن ا ةغالاووحننلا, فر عأو هو ليلخلاو صفحوري_ثكنباوماماللبلاخم

 ري ) هآا/) ماللاوام ىنعع ىهليقوة|يقثلا نم ةففخناوةيفانلان ا نيبةقراقلا ىها

 ناذ ناىبأ ةءارقوإبلد

 نامهربغو نارححاسسالا
 ىهليق نارحاسل ناذه

 خو بعك نب ثراحلب +

 نوكيلاراهجاراهنةوحضلا تقو ىأ( ىصض سانلا ثعنأو) اروشاع موب سابعنب!لاقو زورينلا موب |[

 داعيملاموب ( ىف مث) ةليحو هرحسوهر كم ىنعب(ءدك ) نوعرف سب( مم نوعرت كون رلانمدعبأ

 ليقواصعو لح رحاس لكعما حاس نيعبس د نينثااوناكو نوعرف 3 مهعج ىتلاهرحشلل عا (ىسوم مطلاق)

 ا - اهيف ىأ (باذعب مك تحسي ذابذك هللا ىلعاورتفنال كلي 0 5 أرمشع ىنثااوناكل يقوةئامعب راوناك |[|

 اهوبلقي رف ادب ؟فلالإ مهنفا 7 0 2 2 هللا ىلع تذك٠ نهرسخ هانعم ل قورخ .[طاتلاعمىعدا نمرسخ ىأ(ىرتفا نم باخدقو) كد صأتسيو أ
 1 ا تل 1 نمارسىسوم ىعأ ىف ةر هل ىنعياورواشتواورظانت ىأ (مونيب مهصأاوعزانتف) للاعت هلوق ع ىلاعن |

 بصنلاو رجلا ىءاي 0 لعاورتفنال ليو ىس .وم مطلاقا ل ءانعمليقومانعبنا ىسومانبلغنااولاقد نوعرفا أ

 ناذهنا) | ارس ضعبأم عضغل لاق (اولاق) ةاجانلا ىأ (ىوجتلااورسأو) رحاسلوقب اذهام ضعنا |

 ٍ 1 ايهذيوامهرحسب ) رحم نم ىئعلإ (مكضرأ نمو اجرخنأنادب ري) نورهو ىموم ىنعب (نارحاسل أ

 ىنعمب نا جاجزلالاقو ا
 مع 1 5 منع سانلاهوجونافرصيءانعم ليقو كفا ارشاو يسوق ةارسسب ىنحي سايعنب|لاق(ىلثملا د رطب ا

 م

 بآراء ان الاف قدقسو
 اهاّمياغ دل ىف' غلب دق عجاهابأ

 0 ابهذيهانعمليةوامهسفنال ,سابهذي نأ نادب رب ىنعي ليئارساودب مهر ىلا وسقف رطلهأدارأليقو |

 ترك دقو ك#الع دق
 ءالإ : 0 4 | اومزعا انعم ليقو بمب الا ديكن نمايشاوعدتالىأ(مديكاوعجاف لع سايل ل

 2 اك متيطدشأن وكمل نيفطصماعج ىأ (افصاوتت امث) ؟ىم أ لتخفاوفلتختال رهن يدق جج هديك عكس

 سين سول ا ا بلغ نمزاف ىأ (ىلعتسا نم مويلا لفأدقو) هبدوعوملاناكملاونثامثهانعم ليقو |
 (اوقلأ ال ( ا 0 0 0 0 نآأما 20 ا

 0 نارحاسو

 لعقةلخا د ماللاو فوذحم

 هرب دقتف وذحما د _تبملا

 ا ا ف نارحاسامط ناذه 0 52 - 1

 (مكضرأ نم م8 اجر 2 نأ نادب رب) لعوب ًاهفي ز دقو هيضرفدربملا ىلع هتضرءفلاق#هلاخرب رج نمو تنال ىلا # لاقأدتبملا ف لخ ديوك

 اواعجا ىأاومكحاف (اوعجاف) لضفالاوهو لثمالا ثينأت ىلضفلا ( ىلثملا) عير ثووكني دب (متقي رطبابهذي وامه رحتي رض 5

 افصاونأ.نإب اويمأ لاح نافطصم (افصاوتئام) هبداكب اموه( م ديك ٠) ديك ع مف هدضعي وور+ وب اوعجافاوفلتخحتال ىت>هيلع َ

 (قلتن أما ىموماي) ةرحسلاىأ (اولق) ضارتعاوهو بلغ نمزاف دقو (كعتسا نم مويلا ف دقو) نيئارلارودصيىف بيعأ هنال

 رتخ|هانعم فوذح أ دتبمربخ هناب عفر وأ ًارمذم لعفب بد امومؤهدعبأم عقوأ عورات (قلأن ملوأن وكن نا ماو) الوأ ك ع

 معوهتكربم ويلا تاصودقو كلذ مهمطأ ىلاعت هناكوهعم نسسح بدأ لامعتسا ممئمرييختلا !ذهوانؤاقلاوأ كؤافلا ىمالاوأ ني ىمالادحأ
 لطابلا ىلع قلاب فذقي 8 ورحسلا دياكم نم مهعماماوز ريل وأمثأ (اوقلألبلاق) ىتحالوأ مهتاقلارايتخا ىسوم

 هذ_هاذا ىفلاقي (مويصعو مطابحاذاف)اوقلاف ني ربتعملل ةنني ةربعو نب رظانللةرين ةئاريصيفهقحمتفرحسلا ىلعةزجتملا طلسي وهغ.ديف

 اصوصخم العفاهمصان نوك,ناب عضاوملا ضءب ف تصخو اهيا !فاضت ةاجواهطابصان ةبلاطلا تقولا ىنعم ةةئاكل ذا اهنا قيقصتلا اوةأجافملااذ ١

 ةليخح مويصعو مط ابح هنأ جافم ىلع ىنعملا او مهيدعو مطابح ىىس لي تقوس .ومأجاففرب دقتلاو ريغالةيئادتبا ةلجاوةأجافملا لءفوهو



 "ثا

 هب خش اامالاهنم لعأال كالثم دبعالاانأامو ,وهالاهماعيال هب هللارثأتسا دقو بيغلا نعلا ؤساذه ىأناثربخح وللا ىأ(باتك ف١

هناطخا اذائشلا تالضلاهتي ايش عيطخعالىأ( ىبرلضبال) ظوفحما حوللا ىفهللا دنع بوتكمنورقلالاوحأ لءو بويغلا
 /, نأ ق

 عمنا ةكلالملا عيل نكلوساتكلاهرك دف لعام ىسنيال ليقو مهءاقعو مها ون (ىشإل و) مهتواقشو سانا ةداعس ىف ءرطخم ال ىأدل

 ريغو فوك (ادهم ض رالا لل لعج) حملا لع بوطتموأ فوذحمأ دةيمربخوأ ىنراةفد ع وف ىم (ىذلا) همولعم قفاوب قلخلا

 ةءاملإب (هبانجرخاف) ارطم ىأ(ءامءامسلا نملزن أو )اقرط(البساهبف ع<-) لعج ى أ( كلسو ) ش رفي و طسبامناتغاامهواداهم

 وم مالك اذهليقوهبانج رن افهلوقب هسفن نعىلاعت ةثلاربخ أم ىسوم مالك مليقو ناتتتف الل عاظملا ماكنا ظفل ىلا بيغلا نم مالكتلا
 :زالا ةفص (ىتش) مج او دحاولا هيف ىوتساف تبانلاهب ىمسر دصموه(تابن نملافانصأ(اجاوزأ) سرغلاو ةثارخاب نحنانجر اف ىأ

 للاعت هللاةمعن نمو م اهبالاهضعب و سانلل اهضعب لك هاو ةحئارلاو نوالاو عفنلا ةفلتخعاهنا ىأ ىض سمو ضد ركت تتش عج تابنللوأ
 3 نملاح( مكماعنأ اوعراواواك ) نيلئاقءاك أ ىلعردقنالاهانتجاح نعل ضفياماهفلعهتلا لج دقو ماعنالا لمعب لصحئانقازرأ

 رك ذىذلاف (كاذ فنا)اهضعب اوفلعتواهضعب اولك اتنأنيحيبم اهم عافتتالا ف نينذ [تاينلا فانص أ انجرخأ ىندملاوانج خاف ىف

 .) رومالاىفاهبلا ىهتني وأروظحلا نعىبهنتاهنالةيهناد دحاولوقعلا ىوذل (؟9ه") (ىبلاىلوال) تالالدل (تإيآل)

 ريف ىأ(ىدنيالو ) ئئدنءبيغيال ليقو خال ىأ (ىب رلضيال) ظوفحماحوالاىنعي(باتكف) | نعل 0
 دهبقواشر فو أ(اداهمضرالا كال هج ىدلا)'بمويزاجيىت>مطامتأنمنأك امىسياللبقو || ب...

 دل نملزنأو) اهوكلسنل كلاهاهسواقرط كتاجال ضرالا ف لخدأ ىأ(البسابيف كل كلسو) كل || تب ن0 نجح لقد
 دصاىأ (اجاوزأ) ءاملا كلذب ىأ (هبانجرخاف) ىلاعتهنلالاقمثىسوم نعرابخالا مترطملا ىنعي (ءام || قلتم هنقدم بارت نم
 ِ اداواك) باودال وهاماهّمو سانالوهاماونف عفانملاو موعطلاو نا اولالا فاتخم ىأ (ىتشت ابن نه) وأ اعمةفطنلاو بارتلا نم

 والت اي [ال) رك ذ ىذلا ىأ( كلذ ىفنا) ىعرلاو لكالاب عافتت لال تابنلا فانص انج رخ أى أ(مكءاعنأ || ةيذغالا نم ةفطنلا نال
 ةلخ ضرالا نم ىأ(م انقلخاهنم) مهياعةللامرحامع نوبتنينيذلامهليقلوقعلا ىوذاىأ(ىبنلا || اهبفو) ضرالا نم ىهو
 هوبارتلا نم قاخيف ةفطنلا ف هرذيف هيف نفدب ىذلا بارتلا نمد خأيف قاطني َكأملانا ليقومدآ متتفدف متماذا (كديعن

 ابحلاو ثعبللةمايقلا م بى أ(ى :رخأةرانكج رخئاهنمو) نفدلاوتوملادنعىأ(مديعناهيفو) ةفطنلا || دنع (مكجرختاهنمو)
 م ااهاطعأىتلا عستلا تايالا ىنعي (اهلك انتايآ ) نوعرفىنعي (هاني رأدقاو) ىلاعتهلوق ه || : ص( ىرخأةران) ثعبلا

 اج ريحتا المج 0 نوع رف ىنعي(لاق) مينا ىباورحساهنامعزو نوعرف ىنعي (ىف رنيتافو مهجارخابدارملاو ى رسأ

 :تانلف)اهتمانجر تو كلملا كل نوكيفانراب دىبعباغت ندب رت(ىسو.ءاي كرحس ) رص«ىنعي (انضرأ م هءازجافاؤي هلا

 متنأالونحن) هزواجنال(هفاخنال)اناقيموالجأ برضا ىأ (ادعوم كنس وائل لعجاف هل م مرحسس نارتلابةطلةلاةقرفتملا

 ْ النه | ا ا نام رفا فاس ىوتناغست ى ابعنبالاقوال د عاناكم ىأ (ىوس | ءاسأ اونك مهدرب و

 ظليقوةنس لكف نوعّةجي و هيف نوني زني مط ديع موب ناكليق (ةنبزلا وبرك دعوم) ىموم ىنعي (لاقإ) ددعرشحما ىلا مهجرخي و

 زورينلا كلاسماهبف مط ىوسوءاهبلعنوبلقتي اداهمواشارف مهاهلعج ثرح مهقفا ىم نم ضرالاب نعام مهيا عدلا
 واهنم ىتلا مه. واوعرفتهنم ىذلا مهلصأ ىو مهاهبتافولعو مهنأق و ًاهنم ىتلا تاينلا فانص اهيف تن او اؤاش فيك اهبف نو ددرتي
 داو لمقلاو دار اور اورحبلا قافوديلاواصعلا تايآعست ىعو(اهلك اننانآ )ن وعرف ىأ(هاني رأدةاو) !وناماذامهتبافك ىهو

 ١ رصم (انضرأ نم انجرختلانتئجأ) نوعرف (لاق) قحلالوبق (ىبأو) تايآلا (بذكف) لبطإ ع ومدلاو
 ١كنينأنلف) هْض رأ نماكلم ج رح نأر دقي حاس ىافالاوللعت كرحسب هلوقوا دب دشاف وخهنم فاخ هنا ىلع ليادهيف ( ىسوماي

 طلو دعوم ناكم ىف اضمردقي ودعولاىنعب ردصموه (ادعوم كني واننبب لعجاف ) هلوعس ل ثمر عبسي كنضراعنلف( وتم
 آلا ناكملانملدب وه (اناكمتنأالو نحن) دعولل فصولا ىلع فرلابهريغو سمالا باوج ىلع مزجلابدب زي. رقدعولل (هفلختال)
 وسال رد صل اهياع لديلعفب وأرد سملاباناكمبصتتاو هفلخال !دعو كندي وانندب لعجا ىنعملان وك و فاضمردقبالنأزوجبو
 ا ىل طسولا نمةفاسملانالءاوتسالا نموهو كنب وانس امصنم ىااناكل تعنوه و مضلاب ,هريغو ىلعوور مت :وباوىزاتي .رسكلاب
 اونامزلابباوجلا ماقتسااغ اوءار روشاعموبوأز ورينلا موب وأ مط ناكديع موب وهوربخوا دتبم (ةنيزلا موي دعوملاف) هب ونسم
 و هريزدقت ىفاثلا ىلعو ناكملا لعن امزلارك ذبفةلاحمال ناكم ف نو<, ةنيزلامويمهعامتجا نال لوالا ل وأت ىلءناكملا نعلاؤسلا

 ديف

 دنع“ “



 ذنلا هعفدب ل نيح نكلورك ذئدقو بج اوياعت هللا نمل عل ليقو سانلا نمريثكن م كلذ ناكد فو شاخ ىشخم وأرك ذتمرك ذنب
 9 20 4 0 تس 03 -. .٠

 لوقي نعكقف راذهلاقو ىكبف ذاعم نب ىكي دع تيلتو هن ودارما عطقيال ناكو ناماههعنف ىس ,وم عابتادار أو ىشخو نوعرف ةرك كيليقو |

 (انيلع طرفي نأ فاخئانن اانب رالاق) ىلعالا ىف رنادبسلاق نع ف يكتف ىلعالا مكب رانأ لاق نمي كقفراذهوهلالا تنل اق نم فيكسفهلاانأ ١
 اككظفاح ىأ (امكعم ىنناافاختال لاق )اذييل!ةءاسالا ىف دحلا ازواج (ىنطينأوأ) لعىئهيلع طرؤلامتي طرافلاهنموةب وقعلابانيلعلجتي ١

 دارعتسالانعمهقلطأى (ليئارسا )٠988( ىنبانعملسراف)كيلا(كبرالوسراناالوةف) نوع رف ىأ(هايتأف)امهتالف
 (مهبذعتالو) قاقرتسالاو :

 دق) قاشملا فيكتب

 (كبر نم ةبأ اب كانئج
 هانيعداامقدض ىلعةدع

 ليقواكممأءارو هتلاءاضقو عمطوامكنمءاجر ىلعابهذاهانعم تلق ]الورك ذتيالهناهماعف قبسدقو
 | انيا!تلسرالولانب راولاقتل هلبق نم ب اذعب ,هانكلهأأاناولو ىلا هتهلوقك ةرذعملا عطقوةلا مازااوه

 ىأراذاش اخ ىشخ وارك ذتمرك ذتيهلءلهزاح نوعرفريغىلا فرصني وهليقو كناياعبتنفالوسر
 ىثخو نوعرفركذ ئدقلو بجاوهللا نملءاليقوةيبوبرلا ىعدا هيلع تمعن أو هتقلخ نكىفاطلاو ىدرب

 انيلالوقهلالوقف ىزارلاذاعم نب حدنعلجرأرق او قرغلا هلأ ني> كلذو ةيشخلاو ىرك ذلاهعفنن ل نيح

 ىو «ىنعب (الاق) هلالا تن لوقي نع كةفرفيكف هلالاانا لوقي نمي كقفرا ذه ىلا لاقو ىحب يف ةيآلا

 ىأ (ىنطينأوأ) ةب وقعلاو لتقلإبانيلع لكي سابع نبالاق(انيلع طرفي نأ ف احئانن اانب ر) نورهو
 0 لاس اوفا ا عمسا سايعنبالاق مى :رأو عمسا| عم ىتاافاكال) ىلاءت هيا (لاق) انيااةءاسالا فدا زوا<

 الاتبنثال ةلاسرلا ىوعد ل كرر كسر ىك(كيرالوسراناالوققءاينأف) امتهتالفاكن علفاغب تسل عنمافاككب داربام ىرأوهبيجأف ظ
 ىألإب ء ىلا ىهو اهتنيلي م لمعلا ىف ييعتتالىأ ( مهبذعتالو) كلاسعأ نم مهقلطأو مهنعلخ ىأ(ليئارسا ىنبانعملسرأف) كبر

 ىهامو نو-عرف لاقف ( كانئج دق) كلذريغو نادلولا لق عمروحضلاعطقوءانبلاك ةقاشلالاسمعالا فمهلمعت ب نوعرف ناكو أأ

 عامشاط هدب ج رخاف | ةزمج مج كلانئج دق هانعم ليقو سمشلاعاعشكع اعشم دي ىسوم جونأف ىهامو نوعرف لاق( كب ر نمي
 ماللاو) سمشلا عادشك مالسهنمدارلا سيل( ىدطا عبتا نم ىلع مالسلاو)ةلاسرلا نمهانيعداام ىلعانق دص ىلع ديناهرب وأ

 ىأ (ىدطاعبتا نمىلع || اناىأ (ىلوتوبذكن مىلعباذعلا نأانيلا جوأدقانا) لسأ نم باذعلا نم مسمانعما|لب ةيحتلا |
 لسأ نم باذعلا نم لس ىذلاامكملا نف ىأ ( ىموماياككب ر نف )نو عرف ىنعي(لاق) هنع ضر عأوهبانّجا ب بَّذكن مةنلا بذعي | ْ

 مالسو ليقوةيدد سلو ىطع أل قو هبنوقفتر يو هيلا نوجات< ئث لكى أ( ىده مثءقلخ ئثلكىطعأ ىذلاانب رلاق) ككل سرأ |

 ةيزح مسه يذلا كالا. نيملاو قطنلل ناسللاو ىشل لجرلاو شاعرا ديلا اذن هتروص يش لكل عأ ليقود دهودحالص ئتلك |
 دقانا]) نب تهمل ىلعةنجلا ةأرملا لجرلاةجوز لعج ىنعي ليقو حكم او برسشملاو مطملا نمهعفانمىلاهاد_همثعمسلل ن ذالاو رظنلل | ظ

 (باذعلان ءانيلاجوأ || ىعي (لاق) ىتنالاركذلا نأ, ف يكهمط | ىده مث ناتالاراجلاوةرّحا ىهوةكمرلا سرفلاو ةقانلا اريعبلاو |[

 نلت راسا 0 و. وداعوجون م وقول مالا 0 و رقاد (ىلوالانورقاالاباف) ن وعرف |[

 0 0 0 ا اوخ نإح عم .واكلذ نوعرفلاقامنا دبا كو نان وال انس ظ ١

 ء [|| ىزاج هللادنعةظ :وف# مطامعأ ى ىف ردنعاهماع) ىم وم ىنعي (لاق ) ىل اوالانورقلالابا ف نوعرؤلاق

 نمةب راجةلجلا هذهو

 انا ىهو ىلوالا ةلجلا

 نايبلاىرج كيرال اوسر

 ىهوناءالا نع ضرعأ 5 : : 0 3 2 .٠ ١
 تالتارسمللا قرأ هموقو نوعرذ كالهدعب تازنامتاةاروتلا نال كلذ لعي مهنال ىلاءن هنلا ىلا كلذ لع ىسومدراغاليقوابمب ْ

 0 رنفلاق) هباىمأامهلالاقو ةلاسرلابدأو هايناف ئيث سنجلا ءارو سيلو بذكملا ىلع با ذهلاسنجو نمؤلل مالسلا سنج ظ
 ىوعف ٠ىلو'هقل (هقل ئثلكىطعأ ىذلااذب رلاق) هعباتنورهوةوبنلا فلصالا وه ىسومنالامهدح أ ىدأثمئاموبطاخ (ىس ٍ /

 اكهبةطونملا ةعفنملا قباطي ىذلاهلكش و هتروص ئث لكى طعأ ىأامهناثوأهب نوقفتري وهسيلانوجاتح ئ لكتقيلخ ىطمءأىأ ىلع ظ

 ةطوذملاةعفذلل قباطم اهنمدحاو لكديلاو لجرلاو فنالااذكو عامتسالا قفاويىذلا لكشلا ن ذالاورادبالا قباطت ىتل'ةئيطا نيعاا ىطعأل
 ايندلا ىف ةشيعملل ىطعأ ا قفتري فيك فرع( ىده مثل ءاطع قولخ ئرث لكىطعأ ىأه يلا فاضمللو أف اضملا ةفص هقلخريصن ًارفواه
 قش نمءاقش نعونورقلا نم مدقن نملاح نعهلأسةيلابلام رلاو ةيلاخلا مالا لاحاذ (ىلوالا نورقللا لاب اف لاق) ىقعلا ىفةداعسلار

 ريخ وأد نبم( ىف ردنعاوماعإ ابيب ىس وم (لاق) دعس نم ةداعسو م : ْ

| 



 - ملدأل هتلاقف ةأ سما ىدُ لب ةيالن اكو اهيدُل بقي ةعض مال نوبلطي مونفداصف هربخ ةفرعتم ت ءاج ميم هتخا نا ىور (هلفكي نم

 ( كانعجرف) هلوق كلذو اهيدنلبقف مال, تءا مناولاقف نم ظفلل لعفلاريك ذتو مالا ةعضرملا كل ذب تدارأأو هيب ريف هسفن ىلاهمضي
 ارفاك ايطبق (اسفن تلتقو) كفارف ىلع (نزحنالو) كئاقلب (اهنيعرقت ك ) كيلاهوداران انلوقباها دعواك ( كمأ ىلا) كانددرف
 ا ةف نوعرف صاصتقا نمو ىلاعت هللا باقع نماف وخ لتقلا بسب متغا ل يفو شي رقةغاب لتقلا منا ليقدوقلا نم( غلا نم كانيجنف)

 ءالما كانيلتبا(انوتف كانتفو) نبدم ىلا هم نم هب بهذ ناب نوعرف نمهاحتو ىلر فغاف ىسفن تماظ ىلا بر لاق هرافغتسابهلهنلا

1 

  لكو ةنهلاةنتفلاو نقفلا نمابورض كانتف ىأةنتف عجوأد و «ةلاكردصم نوتفلاو (« :( م ك] راو نملا ف كعاقياب

 ةنتف هدايعهب هللا ىلتنام

 ةنتفريم ااورسشلاب 5 وابنو

 ىل_هأ ىف نينس تئيلف)
 بروش ةدلب ىه ( نيدم

 نام ىلع مالاهيلع

 للك طم نم فعلا لا
 بيعش دمع ثبل بهو

 زريقعمتسن زبقعو اتا

 ماقأو ءاروفصا رهماهتم
 ةلسةريقع نإعةدنع

 مث)د الو أ هلدلو ىتحاه دعب

 (ىسوماي ردق ىلع تئج
 ةلاسرالرادقمودعوم ىأ

 ةنس نوعبرأ وهو

 (ىننا كتعلصاو)
 ىحول كتيفطصاو كنرتخا
 ىلع فرصتتل ىتلاسرو
 جاجزلالاق ىتبحمو ىندارا

 كتلعجو ىرمال كنرتخا

 ىنبب بطاخن او ىتجح مئاقلا
 مهيلعتق أى ناك ق اخ نإب و

 تنأبهذا) مهتبطاخوةخخلا

 قازجمم( ىتاي ابك خأو

 ىولانمارتفت (ايننالو)
 ى) ريصقتلاوروتفلاوهو

 ىوذانخمتاىأ(ىرك ذ

 دقو (نوعرفرلا ابهذا) اهمظعأن مةلاسرلا غيل توتادابعلارباس ىلع عقيرك ذلافةلاسرلا غيل تركذلابدبر رأوأب ناريطناحانج
 ىسومةيب رتقح نمهلا لوقلا فهلافطلا (انيلالوقهلالوقف)ةيب وبرلا هئاعدابدحلا زواج( ىنطهنا) ديقم ىناثلاو قاطملوالانالر 2
 ههلوقوهوأت ,ولابالاهنع عزتي الاكلموهدعب مرهبالبابشهادعوأ ةىموبأو ديلولاوبأو سابعلاوبأٍثالثلا ىنكلا ىوذ نموهوماينك
 (ىشخيوأ) قحلل نعذيف لمأتي و ظعتي ىأ( رك ند, هلعل) ةروشملاو ماهفتسالاهرهاظف ىشختف كب رىلا كيده اوى زتن ىلا كل
 3 ىلعابهذا ىأامط ىجرتلا نالرك ذتيالهنا هماع عمرك ذتي هلعالاقا_ ماو ةكلملا ىلا هراكن اهرجييف نافصتاك مالا نوكين أ فاخي

 هانعمليقوةرذعملا عطقوةجخا مازلا نمو نلهناب علا عمهيلاامطاسرا ىو دجو هلم مسي نأ عمطي نم ةرشابم ىمالاارسشإب واكعمطو

 أ اولاق كلذ هتخ أمه تلاقاساف أسما ىدنن ل بقيال ناكدن' كلذراهبل!همضتو هعضرت:أ سما ىلع ىأ ( لفك, نم
 الو) كتي ؤرو كئاقلب ىأ (اهنيعرقت ىككمأ ىلا كانعجرف) ىلاعتهلوق كلذف اهب دن لبقف مالإب تءاخ معن
 | كاذذاهرمسن اكل يقارفاك ايطبق لتق ناكسابعن, لاق (اسفن تلتقو)ن زحل اهنعّبهذيلو ىأ(تزحت
 | كانربتخا سابعنب!لاف(انوتف كانتفو)هب ركولّقلامغ نمىأ( مثلا نم كانيجنف) ةنسةرسش ع ىتنا
 | اطوأاهنمىلاعتهنلا هصلخو ةنحم دعب ةن< ىف هعوقو نوتفلا سابع نب !لاقءالتبا كانيلتبالليقو ارابتخا

 | عاضرلا نمهعنممث توباتاا فرحبلا ىفهؤاقلامث لافطالااهيف عذب نوعرف ناك ىتا!ةنسلا فهتلج همأ نا

 | هجورخو ىطبقلاهإ تف مةرهو+لا ل دب ةرجلاهلوانت من هلقب مهىتح نوعرف ةيحلب هذ أمثهمأ ىدن نءالا
 برهرصم نم لحا ىم نام ىلع بيعش ة دلب ىه(نب دم لهأ ىف نينس) تثكمىأ(تئبلف)افثاخ ني دم ىلا

 | هتجوزرهم غلا ىرباهنم نإنسريشعةنس نإ رشعواينامن بيعش دنع سوم ثبل بهولاق ىسوماهيلا
 ةنسةرشع ىتنثا نباريصم نم جرخوهلدل او ىتح كلذ دعب هدنع ماقأ ةنسد :رشعنامنو بيعش ةنبا ءاروفص

  نيعب رأ سأر ىلع ليقهيفء ىجن نأت ردق ىذلارسقلا ىلع تشج ىأ ( ىسوماي ردق ىلعتشج من )ب راع
 0 اسرو ىحول كتتيفطصاو كترتخاىأ (ىسفنل كتعنطصاو) هيفءايبنالا ىلا جوب ىذلار دقلاوهوةنس

  كنقرتخاهانعم ليقوهتبحوهللاةدارا ىلع فردهنةلاسرلاءادأب همايق نا كالذو ىتبحمو ىتدار ىلع فرصتتا
 بهذا) مهتبطاخو ةحلامهيلعتق أ ىذلا ىفأك قلخ نيب وىني بطاخن او ىتجح مئاقلا كتاعجو ىرمال

 الو) مالسلا هيلعىموم اهبثعب ىنلاعسنلا تايآلا ىنعي سابع نب لاق ىلئال دب ىأ( ناب كوخأو تنأ
 ماعنالاو كيلا ناسحالاب ىرك ذفاردقنالىأ (ىرك ذف) ارصقتالوارتفنال ل يقوافعضتال ىأ (اينت
 نبالاق هباقفراوهاب رادىأ(انيلالوقهلالوقف ىنطهنانوعرفىلاابهذا)اهركشةمعنلارك ذ نمواككيلع

 لههلوقنبللا لوقلابدار ل يقو ديلولابأايليقو سابعلاايهلالو قف ءاينكل يقواككلوق فافنعتال سابع
 نامالالوبق ىلع ٌهادع لبق وىسومةيب رثقح نمهلا ل ةفاطالاب امه سمان !ليقو بآل ا ىكزت نأ ىلا كل
 تاماذاوهنوم نيحىلامكنملاو برشملاو مطملاة فلهءلع قبتو توملابالا ذم عزنيالاكلم و مرهمالابابش
 هربخأ م دقاماف ايئاغناكو ناماهن ودا سم أ مطقبال ناكو هبحم أكل ذب هدع وو ىسو.هات ملف ةنجلال خد
 دب رتبرتن ا يأ روالقع كلن أ ىرأ تنك ناماههللاقف هنملبقأ نأ ت درألاقو ىسوم هيلا هاعدىذلإب
 رص نوره ناكو هب أر ىلعهباغف تلقام باوص نوعرف لاقف دبعت ن ادب رثدبعت تنأواب وب ىم نوكت نأ
 ؟هربخأو ةلح سم ىل!هاقلتف ىموم قلتي نأرصمب وهو نورهىلاهننا ىحوأو نوره ىقاي نأ ىسوم هللا يماف
 مك ذتيهلمل لاق فيك تلق ناف بف فاخيو ظعتب ىأ (ىنخي وأرك فتي هلعل) ىلاعت هلوقو ف هيلا ىوأ

 و



 ,ةدق علةفص ىفاسا نمواونم ثرحم دقو ىدب ارب ىذلا ىلا لاق وعدن بر ىأ ىلا لاقءاعدا.!وأربن لفاهج الع ىف نوعرفدهتجاو تئرتحا ا

 لعجا او)ةلاس ءرلا غيلبتدنع(ىل وق اوهقفي)اهعيج باهذ ىلع مهرثك ا اواطاككب ةدقعلا لزت لهناب رعشيا ذهو ىلاسإ دقع نم ةدقع لق هنأ ٠

 هيلاءىجنليو هبأرب مدتعي كلما نالأجلملارزولا نموأهتنؤمو هرازوأ كلملا نعل محب هناللقثلارز اولا نم هيلعدمتعااريهظ (اري زو ىلإ

 نايب فطع(نووره)هلوفوهالوعفماري زو ىلوأ( ىلهأ نم ) ىناثلاو لعجال لول وعفماري زوفةنواعملا ىهوةرزاوملا نمانيعموأ هرومأ ىف

 هب وق( ىر زاهبددشأ) ةرازولا ماب ةيانعامطو ىلع امهيناثمدقوهالوعفم نورهوارب زوو رخ [نايب فطع والدب ( أل اوقواريزولا

 نوقايلاو باوجلا ىلع ىاش سفنلا ةباك> ىلعةكرسثاود دثاوةلاسرلاوةومنلا ىف كب سشهاعج ا( ىرمأ ف هكرشأو)ةوقلارزالا ليقوىرهظا

 املاع (اريصبانب تنككنا)اهجراخو تاولصلا ف(اريثك كرك ذواربثك )احيبست كهزننو كل ىلصن ( كصبسن ىك)لاؤسلاوءاعدلا : ٍْ

 لوعفم ىنعم لع ف ةبلطلا لاو اف كلؤسم (؟50) تيطعأ(ىسوماب كلؤس تيتو دقلاق) ثيح ىلاعتةهلل'هباجافانلاوحإبا
 0 0 هنرمال نوعرؤلاةف هتيحاب ذأ وةمطا نوع :رقمطلف هرغ_دفق موب تاذنوعرؤر < ىفناك ىسمومنا أ

 ىسوم مأن ا ليقو لقعيال ىصهناةيسآهل تلا ةفهلتقي ندا ارأوىودعاذهناةينآ |
 ٍِ : ا نوع .رفىلاهندر هتمطف 1

 0 0 (ى 3 0 هعفرذا بيضقه دب ونوعرؤ ىدي نيب بعلي وهاتيفادلو هاذحاو هارب ربهنأمارخوهرخ ىنأشنف |

 ىلإ ا ذا) 0 هب رج ل قعيالىبصدن !كلملااهمأ ةيسسآ تلاقف ولقب مهىتح هنمريطآو نوعرف بضغف نوعرف سأر هب برضف |

 2 (جوب اوهقفي)ةدقع هيف تراصو هناسل قرتح اف هيف فاهعضوف ةرج ذ خاف ر+-| لعاهعض وف ىس ومده دخاف|
 000 اوهقفي)ةدقع هيف تراصو هاسل قرتحاف هيف ىفاهعضوف ةرج ذ خاف را ىلع اهعضوف ىسوم دد لير دج ْ

انيعم( ىلهأ نمارب زوى لعجاو) ىلوقاومهفي كك ةدقعلا ل احاىأ(ىلوقا
 7 : 0 كرزاوب نمر زولاو اريهظو

 فرظذاو كلاثمأل تقي 2 0 : 00 :ٍ 700 0

0 هكرشاو) ىرهظدب وق ىأ(ىرزأهبددشأ)!دعج ىنقأمدآى سوم ناكو ٍنوللاّضيب اناكومسوأو ّلجأو |
0 

 5 4 2 1 ىأ(اريثك كرك ذنو)لريثك كل ىصن ىأ ار يثك كصبس كةلاسرلا غيابتو ةوبنلا ما ىأ(ىرصأ ف
 هرسبقتم لآاؤ (ابوب 5 30 - رن 0 . هز ع 3 1

 4 اعت هلبأ ق 1 10| 5 كازا ك ٠ماتتمل واع كيلع ئو ك ٌ

 لوقلا ىنعمب ولا نال دق ) ىلاعت هللا (لق ل ايلعاريبخ ىأ (اريصبانب تنك ك )كمعن ليج نمانتيلوأ اب كيلعىنئنو كمل
 نبي مثةرهاهذهلبق ىأ(ىرخأة يم كياعاننم دقت او)هتلأسام ميج ٌتيطعأ ىأ(ىسومايكلؤس تدتوأ |

 نأ) لاقف هيلعهمعنددعو ماطالا كلذ رسف من مهليام ىأ(جوبام كم ىلاانيح وأذا ) ىلاعتهلوقب ةنملا كلت |

 ميلاهقليلف) لينلارمنىنعي (ملاىف هيفذقاف) توباتلا فهيلعجا نأ اهانمطأ ىأ (توباتلا فه-يفذقا ا

 لينلا (ملا ىفةيفدقاف)

 (لسحاسلإب ميلا هقللق)
 0 انطقهيفتلعجو انوباتتذخاف نوعرف ىنعي (هلودعو لودع.ذخأب) رحببلا عيطاش ىنعي (لحاسإبا

 انيس مأ ةفيملو | يف توعرفرادف ديكر نم عرشبناكو ليلا تقلا قوتشو سارت يقو ىمومدبف تشو
 ىئرابخالا ا عفت 0 ا م عمذتربلا لع لئلا وعرف ظ '

 هذفخاب ) لحاسلاب ميلا هيقلي 2 ا تيك هبح |نوعرفهارامافاهجو سان احعبص !نم ىصباذاف هسار اوحتفوهودرح ١

 هبحأالادحأ هآرام ليقهقلخ ىلا هببحو هبح سارع نبالاق( ىنمةبحكيلع تيقلأ او) ىلاءتهلوق كلذف |

 ىارب كبقا سمو كيعاسماناو كيلا ّيسحي وب دنا( ىنيعىلع عنصتلو) ىموم ىنيعف تناكة حالم
 ىلع ل دأل هل اوقتف)هربخةف رعمشم مب سما همسأ و(كتخ أى شذا)هيلارظن وهن ىنتتعااذاهنيعب ئيشلا ل جرلا

 ىنعي (هلودعو ىلودع

 اهلك رئاضلا» نوعرف
 عوجروىسوم ىلا ةعجار

 فوج ىف ىسوم نكل توباتل اوه ناكن او ل>اسلا ىلا قلملا اورحبلا ف فوذقملاو مظنلار ثانت ىلا ىضفي توباتلا ىلاهضعب وهيلااهضعب

 وهاهدبف ريبك رهننوعرف ناس ىلاهنم عرش ن اكو ميلا فه نقل مث هتريقو هيفهتعطوفاجوا انطق توباتلا فتلءجاهم أ ىورت ,وبادلا

 هلوق كل ذفاديد تابح نوعرف همحافاهج و سانلا حمبسص أى صبا ذافستفف جرشاف هب يماف توباتلاباذا ةيسمآ عمةكر ب سأر ىلع سلاج

 ىنيعف ناك ةداتقلاق هبحأالادحًاهآراف بولقلا هتبحأهّللا هبحأ نمو كتببحا ىنا نهي تيقلإابىنم لعتب ( ىنمةبحم كيلعتيقلأو)

 ىأ (ىنيع ىلع) عنصتلو بحتل ةبح كيلعتيقلاوهريدق:فوذ حم ىلع فوطعم (عنصتلو) هبحأالادح ا ءآرام ةحالم ىس

ْ 
 ىلعكلدا

 ىتتعا اذاهنيعب ئشلا لجرلا ىعارباك كبقا مو كيبعا مانا ىنهيهسيلعمايقلا نسح ا ىأس .رفلا عنسص نمو دأو ىنم ىأر ب ىف رثلاب ْ

 لهلوقتف كتخا)هيلعةنم ناك هتخأىثم نالانبح وأذا نملدب (ىمذا) هنمسمادنا ىلعدي زيم .زملاوماللا نوكسي عنصتلو



ه درتس (اهديعنسإاهييحلب ذخ ًاواهف فدي لخدأ ناهف هوخ باهذ نم غلب ( فختال اواهذخ )هب رهل(لاف)
 . كوالا ثين ات( ىلوالااهت ريس إل ا

 أ | !ىنعمب تلمعتسا مثبوكرلا نم ةبكرلاكر يسلا نم ةلعف لصالا ف ىهوةمسنكمو أ تناك ب زب رغناسنالااهياعنوكيىتلاةلا-اةريسلاو

 سر كلذ ىراوتناك ام اهعاهدرئ ىندملاوامعتناك املاح فىأ ىلوالااهتمتي رطىفاهديعنس ىأف رافلا ىلع تبصتتاو ةقي رطلاو

 « دضعلا تحن كبنج ىلا (كحاذج ىلا ك.دبممضاو) لاقف ىرخأ ةئآىلعمبن نوعرف دفع ةي> تبلقنا اذااهنم عزفب الثل ةبطاخلا دنع

 ' اًمهلخ دا ىنعملاو ناريطلا دنعامهايع ىأاهمصخح هنال نيحانجايمسرت اطلااحانجهنم (1؟81) راعتسملالصالاوهابنج ناسنالااحانجو

 (ءاضيب جرخت) ك دضع تحن
 سمشلاعاعشكو عاعشاط

 ريغنم) رصبلا ىشغي
 (ىرخأةآ ) صرب(ءوس
 نالاح ةيآوءاضيب كتوبنل

 ةإصءوس ريغ نمواعم

 نمتضيب| كلوقك ءاضيب

 بصتني نازاجو ءوسربغ
 هب قلعت فوذحت لعفب ةنآ
 اننايآ نكيررنل) ىمالا
 ةيالاهذه ذخ ىأ( ىربكتلا

 ةيحاصعلاب لق دعباضيأ

 نيتيألا نيناهب كيرنل
 ىربكلا انتايأ ضب
 امهبكي رئوأ ىمظعلاو
 ىنعلاوأانناي ؟نمىربكلا
 انناي "نم كي.رنل كلذ انلعف

 ىلا بهذا) ىى ربكلا

 دحز واج( ىتطهنا نوعرف
 ىوعد ىلا ةيد :وبعلا

 هيصااملو ةيبوب رلا
 ىغاطلا ن وعرف ىلا باهذلاب
 امظعا ىمأ ف لكمنا ف رعو

 جسم ربص كل عاب

 ىولا]متحيل هعسو
 قالخالاءىدروقاشملاو

 ن دك [؟ىردصىلحرشاو نوعرف ىلاةلاسرلا غيلبت نمهب ىنت ىماام ىلع لهسو(ىرما ىلرسي وإهدنجو نوعرف نم
 مارسيمواحور شم ةمثن | رعى مسي وى حرش الوقتب هنال ليصفتلا و لاسجالا تب رط نم د>اولا ىنعمللرب ركست هنال ىردص حرش نم
 ه«ناكلذو هابص ىف هناسل ىلعاهعضو ىتلا ةرمجلل ةنرهناسل ىف ناكو(ىناسل نم ةدقع) حمتؤا(للحاو) ىمالاوردصاارك ذب ماهبالا
 و تْشط ىفواران تشط ىف تاعخ لقعيالريغص هنا كلل ااهبا ةيسآت لاقفهإ -ةقدارافءرغص ىفةديدش ةمطاهمطاو نوعرف ةيخذخا

 ىورو اهنمةنكراصف هناسل ق دتحاف هناسل ىلعاهعضوف ةرج مفرفرانلاىلاه دي كلم |لاماف تيقاو لا دصقف ىسوم ىدلامهتعضور

 رعراتلاك نادقتي اهانيعو كزاينلاكز نهماذرعو اقنع نجح اوا.ط نيقددشاه اّبعش تراصو تارحلا نم

 ا
 ١

 ا
 || افي رصاهباينال عمسي واهاينابةميانعلاةرحشلا فطقنواهمقتلتف لبالا نمةفاحخلا لثمةميظعلا ةرخصلاب

 آ جرأو لبق ىسومايىدون مثهنمءايدتسافق وقهب ررك ذم ب رهوارب دم ىلو ىسوم كالذ نياعاماف اهظع

 || فلام فرعا ل هفوخ ناكليق(فختالو) كنيميب ىأ(اهذخلاق) ف ولادي ا شوهو عجرف تنك ثيح

 الح ًراهف هديل خدأناهنع فوحلا باهذو هسفن ةنب أ مط نم غلب فختال هبرهللاقال ليقو ةيحلا نم مذآ
 ' وص ةعردم ىسوم ىلع ن أك ليقوتن اك كاصعاه درنفاهتئيه ىلا ىأ(ىلو الا اهتريساه ديعنسإ اهيبحلب

 هقشكف هدب ف شك, نأ ىلاعت هنلاه سم أه هدي ىلع ةعر ملا فرط فلاهذخ هلى لاعت هنن! لاقاماف دوعب اهلاخ دق

 :ردلا تناك ا هرذاحنامبهنلا يمأول تيار كلمهللاق هدب ىلع ةعردملاك فلامل هنا مهضعب رك ذو

 || ىف اذاف ةيحلا مف ىفاهعضو مثهدب نع ف شكسف لاق تقلخ فعض نم فيعض ىنكلواللاقأ يش كنع ىنغن

 ى ,نأ ىلاعتهللادارأنورسنغملالاقأكو ناذااهع ضي ناك ىذلا عضوملا فاهيتبعش فهدي وتناك اك اصع

 ىلاءتهاوق ف نوعرف دنءاهاقلأ اذااهنم عزخ.الثلو قوا_خاهياعردقيالىتلاةبآلا نمداطع ام ىسوم

 اغنم) ةقرشم ةربن ىأ (ءاضيب جرخت) كدضع تحت ليقو كطبا ىلا ىأ (كحانجىلا كدب ممضاو)

 ف اوليللاب ”ىضي عطاسرون هديا ناك س ابعنب لاق صربلا ىنعمانههءوسلاو بيعربغ نم ىأ (ءوس

 ىرع ااننان ؟نم كيب رئل)اصعلا ىوس كقدص ىلعى :رأةلالدى أ( ى :رخأةنآ) رمقلاو سمشلاءوضك

 ادحل ازواج ىأ (ىنطهنانوعرفىلابهذا) لجوزعهلوق هو هناي ابك أىسومديت ناكسابعنبالاق
 "نو ةيطالا ىعداهنال لكلا ىلااوعبم ناك ىسوم نأ عمرك ذاب ن وعرف صخامئاودرّعلاو نايصعلا
 ةاطن او ىتبصو ظفحاو ىالك عمساى مول ىلاعتهنلالاق بهولاق ىلوالا هرك ذناكفاعوبتمناكو

 اةوفلااسلمكتست اطلس نم ةاحك سبل او ىرصب و ىدي كعم ناو ىمسو ىنيعب كناو ىتلاسرب
 فاقاوىتب وب رركنأو قح دي ىتح ىركم نمأو ىمعن رطب قلخ نم فيعض قلخ ىلا كشعب ىرمأ

 يع نم طقسو ىلعن اه نكتلورابج ةشطب هب تشطبل قاخ نيب و ىني تعضو ىنلاةخل االول ىزعب
 راقب الو ىديب هتيصان نافاين دلاسايلب رتفيالانيلالوقدل لقو ىتمقت هرذحو قدابعىلاهعداو ىتلاسر
 تو ىأ (ىردص ىحرشابر) ىسوم ىنعي(لاقإ كبر بجأهللاقو كالمدءاف ىسوم تكسف لاق ىماعب

 كوشةدشلا ديدئافوخ نوعرف فاي ناكىسوم نا كلذوكريغ فاخأ ال ىتح دير سابع نب|لاق قحلل
 ىتح قحللهبلق عسوي ن أ ىلاعتهتلا لاسفهدحو نو عرف ةمواقم نم فاك امبقيضي ناكفهدونج ةرثكو

 ونج ةرثك و هتكوش ة دشو نو عرف نم فخم ل كلذ ٍلعاذاو ىلاعتهنلا نذإبالا هنرضم ىلعر دقي ال: ادحأ نا

 ذو(قاسل نمةدقعلاحاو) نوعرف ىلاةلاسرلا غلبت نمهب ىنت سعأ ام ىلع لهس ىأ(ىرمأ ىلرسي و)
2 5 0 
4 
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 ىهلوق الف دابعلا نعاهرتس وأ اهرهظأ ىئداد الأ نموه ليق (اهبفخأ) ةلص ليفو شفخالا نع ديرأ (داك ا)ةلاحمأل(هينأأ ةعاسلا نأ
 تقو لك فاهم لجو ىلءاوناكم وقت ىتماوماعيولاذامهناوهوةمكسحلا نماهنقو ةيمعت عماهاينإب رابخالا فامالولو اهءافا قدارالةينأ
 نعروأةعاسلل لمعلا نع كنفرصيالف (اهنع كن دصيالف) رسثو أر يخ نماهيعسب (ىعستامب سفن لك .)ةين آب قاعتم (ىزجتل) هب تربخأ امل
 (ىدرتفإ) هيمأةفلاخ ىف (هاوهعبتاو) اهب قدصيال(اهب نمؤيال نم) هتمأهبدارملاو ىسوا باطخلاف ةمايقلابناميالا نعوأةالصلا ةماقا
 وأ كنيمم ةذوخاموأةراق ىأ ةراشالا ىنعماهبف لمع لاح كنيمن وهذه ىنعمع ىهو هريخ كالت وأ دمام (ىسومايكنيمب كلئامو) كلهتف

 سانياللوأةيحاهبالقنالوهم (؟81) الثلنيطوتلوأ تبثتلادعب اهءةزجتملا عقتل هيبتا لاؤسلاو كنيمبهتاص لوص وم كلذ
 لاق) ةلاكلإةبيطاعفرو

 (اهيفخأ داك ًةينآآ ةعاسلا نا) ىرك ذلةالصا| ,قأولوقي لجوزعهتلا نافاهرك ذاذ|اهلصيلفاهنعلفغوأ
 اهيلع اكوتأ ىاصع ة . 1 . 0: : .٠ 6 ع 0

 0 أذا ل متل لعدد ذكلاه ,رهظأ ف يكو قول اهماعي فركف ىسفن نماهمفخ داك ًاهانعم نب رسسفملا رثك .1ل 1

 عيطتلا نسايم تفقروأ يو اق 3/0 ٍٍك راسل نولوقيئ لا نانكلاىفا وغلا اذا برعلا5 ١

 اهب شهأو) ةرفطلادذعو اهنمرذح ىلعاوناك ةعاسلا موقت ىتماوماعيولاذامهنالفي وختلاو لب وهتلااهمافخا ىف ىنعملاو ئشهيلعوؤح

 0 0 لغتشاهلج ا ءاضقن اوهنوم تقو فرعاذاهنال ناسنالا لع توملاتقو ءافخا ىفىنهلاكلذكوتقولك
 لك أت 58 0 || تقوفير عتب ىصاعلا تاقع نم صلختيف معلا لسصي رابوتق تقولا كالو نكات ا نال 2 5 00 تأ كة 57 1
 ! 0 : 0 ( تقو لكفاهمءبوتي وأ ىصاعملا كرتذ لجولاو فوخلا مدق ىلءلازيإل هنوءتقو فرع: ملا ذاهناو توملا

 0 1 0 اهنعكن دصيالف) رشوريخ نم لمعتامب ىأ ( سنام سفن لكف رجا ) ىلاءتهلوقو لجالاةلجاعمةف 1
 - فك ع . 5 3 9 1 6 3

 0 6 : هدارصىأ (هاوه عبتاو) اهم نءؤي.ال نماهميجو ةعاسلاب ناعالا نع كنفرصي الف ىأ (اهم نمؤءال نم

 اب ثداعل ْ هيفةمكتحلاوربر قتلاؤ-( ىسوماي كنيمب كل:امد) لجوزع هلوق ع كل هنف ىأ ( ىدرتف )هللا ىمأ فلاخ
 ع 0 (ىزخ 0 ناتبعشاط ناكل يق( ىادعىهلاق ) ةمظغعد .ريتم اهنا ٍلعةيحاهبلق اذا تح ىدعامنأ ىلعهفيق ونوههيبشت

 ىلا ادر ىرخألاق اعاو لأ قولا دنع وتييعاذاو تيشماذااهياعدقعأ ىأ (اهياعاكوتأ) ةعبناهمساو نجح اطو نانساهلفسأ ىف
 0 5 (ىرخأ بر اماهيف ىلو) منغل اهاعرتف اهقرو طقسإل ةلسبايلا ةرجشلااهب ب رضأىأ(ىمنغ ىلعاهب شهأو اذكوى آلا قسنلوأ ةعاجلا 0 ا ا 0 ١

 0 0 00 اهمدشي ودازلااهم لمح ناكفرفسلا ىفاصعلاهيف لمعتس ناك امبر امللبدارأو ىرخ أ عفانمو ةجاح ىأ

 0 0 وطتلا | ]|| نبا نعىورودعقاذا اهبل ظتسو عابسلااهب ب راحو تايحلا اهبل تقي ورثبلا نم ءاملااهب تسي ولبحلا
 5 34 5 ند امهلج رخيف ضرالااهببرمضب ناكو هن دحتو هيشا-6 تلعف هءاقسوه دازاهياع لمح ناكى سوم نا ساب 1

 ىدب ريق العلا كلملا اهنع 6 5 . ١
 الإ : 0 اركألا كالت نصغريصتف اهزكرةرع ىهتشا اذا ناكوءاملا بهذاهعفراذافءاملاجرخيفاهزكرب وهموب لك أب

 1 0 0 ىتحول دك اهابعش تراصورثبلا لوط ىلع تلاطف اهالدأرثبلا نمءاةّسالادارأ اذاورُمتو قرونو5 :رجشلا

 لول لوط ارسل ضفرلاهجو ىلعاهحرطف ىأ(اهاقلاف)اهضفرالوقي هنأ ىموم نظ بهو لاقاهحرطاواهذبنا ىأ(ىسوماي عاب سلاوودعلا براكو يعز (لاق) هنعل ماتور ودع4ر هطظاذاو جارسلاك ليللاب+ءىصتتاخو و0 2001 219 نلاعتهننا (لاقال هنعزضانتو برات ناكودءهلرهظاذاو جارسلاكلمالابء ضن تناكو ه2
 1 رريصنو اهنطب ىلع ةعرمسب ىشمت ىأ ( ىىست) تاي نمنوك#ب ام مظعأ نمءارفص( ةيح ىهاذاف )ةرظن هنم تناح مث
 اولد اهاتيع_ثرصصتورثنلا ع - ا : :١ ل ل ا

 0 1 7 نعةرابعنا+لاف ىئتنالاورك ذلاوريغصلاوريمكلا عماج مسا ةيخحا نأ عا هجوو تايحلا نم نوكيا
 0 ها ليقواطاحءاهتاوهوانابعث تراصىتح خفتنتو مروتنتناكم ئاصعلار دق ىلع ةيح تناك اهئافاطاحغا دب اهزكربو هداز لمحتو |” 0٠ 1 رم 7 ايل ل 0"

 ددعيذ خاف اهبعنصتامهلليق ىاصعىهلاقا ل هنالوخآ ل وس باوجاهنال وأ اركش عنلادا دعتل باوجلا ىلعةداي زلاو ماوه هيقن تناك
 انيلعدمتعتف بالا نماهبفام هنك اهبفىرتوانبالا نكسنالفهيلع عيكستتامب عزفتل كاصعح رطا (ىسوماياهقلألاق) اهعفانم
 ئشلكعلتبتاهآر امافةرجشلاورخصلاعلشبانابعث تبلقنأ ليقاعي رس ىش# (ىعستةيح ىهاذاف) اهحرظف (اهاقلاف) بلاطملاف
 ىتالاورك ذلا ىلع مقيسنج مساة يدا نآلاهريغ قيقدلاوهو نا جلاب و تايحلا نم ميظعلا وهو نابعثلاب وانه ةيحلا,ف صوان او فاش
 اهنالوأاهل7امنابعثلاب واطاحلّوأن اجلابدب رافانابعتريصت ىتح اهمرج ديازنب مثةقيق دءارفدةيح بلقنن نأ اجوريبكلاوريغصلاو

 اواعارذنوعب رأاهبيخ نيب ناكل يقو نجلا ةعرسو نابعنلا مظع فتن
1 
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 0 عيمالا ىن (اهنم كين ىلعلإ هب سن وب ئثةب ؤرسانيالاو (ارانإ) ترصبا (تسن [ىنا) مناكمىاومقأ(ا اوثكمأ هلهال لاقف)
 ٠ !ىتودهياموقوأ ىده ىوذ( ىدهرانلا ىلعدجأوأ) ةليتفوادوع سأر ف سنقمران (سبقب ) هب ءافولا نقيتسمب سدلام دعي الثل

 >ةرحش ىف دفوتنءاضيباراندجورانلا ىأ (اهاتأاماف) اهنمبي رقلا ناكملا نولعتسسي رانلا لهأ نارانلا ىلع ىفءالعتسالا ىنعمو
 | مثق هن تب رقاهكرئاذاف هنعت دعب اهبلطا لك هنا ىوروادح اه دنع دلو جسوعلاوأ بانعلاةرحشتناكو اهالعأ ىلااهلغسأ نم

 لموعفلوقلا نمبرضءادنلانالوأ ىناىسومايل يقف ىدونىأةزمطا )88٠( رسكب (ىناىسومايإ) ىسوم (ىدون)

 ْ ربلا فراسفاراهن مأعضناليلأ ى رديالاهرهشىف لماح هنأ يماو ماشلا كولمةفاخم قي رطلاريغىلعذخأف 1 حتما د 2

 | ليش ةيناشةجلثمةنلظت ليل كلذو نيالا فر فلا روطلا بناج ىلاريسملاءأجلافاهقرطب فراعريخ || ل, اى دمج
 ب نعديعب نمارانردباف ىر وبالف حقب لف هدب زذخاف قلطلا هنأ يماذ خاف هتمارك نمهللادار أل 1 0 0 - 5 ١

 كن اىلعل) ارانترصب أ ىأ(١ ارانتسن ؟ىنا)اوميقأى أ (اوثكم اهلهاللاقف) روطلابناج نمقيرطلا || - 10 0 :
 ةفرعملا قيقحتلريمضلا
 املهنا ىورةهشلاةطاماو

 نم لاق ىسوماي ىدون
 رعةللالاقف ماكتملا
 كلذ ىور بانعلا نم ةرجشتناكل يقو قيلعلا نمتناكليقوجسوعلا نمتناكليقوءارضخ ة رب 00 08 5
 .اعىموم نالرانل ظفلب رك ذارونناكلباران ىبومءآر ىدقل نكي مريسفتلا له لاقو سابعا || 6 00 0
 3 5 2 0 2 3 نمهعمس ةناب لجو زعدلل
 5 !ىهواهنيعب راثلا ىخليقو ىلاعتو ناهس تراارون نموه سابع نبا لاقارأت هبسح مالسلاو ةالصلا اح تسلا هناهج عيجج

 3 لاق سو هيل عهنلا ىلص ىنلا نعىرعشالا ىسوم ىبأ نع ىورا.هيلعلدي ىلا ءتو كرابت برلاب#< ملخاف) 170 - رحمن
 ' 01 سومنالبق اسمهج 0 عرس ىهوتاامدهجو يتكرر 00 0

 3 ةعمسواريحمفقوف هنمتندىأت اذاو نعت أنانداملكن اكف يلد لالا سيسوا ىداولاةكرب كيشق

 ةفةرحشلا نمىدون بهولاق( كب رانأ ىناىمومايىدون) كلذ دنعف ةنيكسلاهياعتيقلأو ةكنالا نم تناك اهنالوأ سدقلا

 فان ل اقف تن أ نبأف كناكم ىرأالو كتود عمسأ ىنالاقف هاعد نمىرديامواعي رس باجاف ىسوماب 1 . تيم راج دلج

 ايلا ةناكم نيو
 نارقلاو نيفاح ةبعكلاب
 ىمٌثسدقاهناف اهتكربلاننل ةسدقملا ضرالا بارت هيمدقب رشابيلامهعلخب ىم ,ليقو سدقملا ىداولل | مارتسحا كلذ نأ ىلعلدب
 -ىذلاىداوالمسا(ىوط) رهطملاىأ (سدقملاد اولاب كنا) ىداولاءارو نمامهاقتلافىسومامهعلفن أ [.يملفنامل مظعتوةعقبلا

 ال نناانأ ىت١) هلبهأتف مظع سعأ كءاج دةلهللاق هناكدل لالجاو ةبيطا ةباهن يف ( ىحوبال عمتساف) (سدقتا داولب كنا)
 | ومال سان ىرك دلل يقواهيف ترك قلى أ( ىرك فطالملا مقاو) ىريخدبمتالو (ىدبع 3 /ىوطإل كرابملاو ار هطملا

 رتاذا انعم ليقورخا اًضرغاهمدصقنالو اهيفىنارنالو ىهجو باطو ىرك ذص الخال ل قو ىريع ياش توسل دب

 ه ىسن نم | سا بست لوس 2لةلةيعشإىت .رسنأ نع قر هقطليتزخا 0 ىداولل لع مسا 2
 لا( ءكدح ًادقراذاةباور فو ىركذلةال_دلا مقأوةداتقالنو كالذالااط ةرافك الاهرك ذاذا لصيلف 0 6 ع

 : ةزج كانرتخااناوةوبنال كتيفطصا ( كترتخاانأو) ني ونتالب ءاطلارسسكبدي زوبأ ًارقوةعقبلا لي وأتب نب ونتربغب
 مقأ د) ىنعط أو ىل دح .و( ىتديعافانأالا هلال ناانأ ىتنا) كترتخإب وأ عمتساب قلعت ماللاو ىوال رأىحوب ىذال كيلا(ىحوبال عمساف)

 اءىلادي نمرانلا دنعدجأ ىأ (ىدهرانلا ىلعدجأوأ) دوع فرط فران نمةلعشىأ (سبقباهنم
 ةتءاضيب راناهب تفاط ًاهلفسأ ىااهالعأ نمءارضخ ةرجش ىأر رانلا تأ ىأ (اهات آ اماف) قب رطلا

 حشلات ناكل يقرانلاءوضريغتةرحشلاةرضخالوةرحشلاةريضخربغي رانلاءوضالف نوكي امأوضاك

 نبأ نع ىورام هيف ببسلا ناك (كيلعن ماخاف) هلوقو ف انذأ تناكمنم ةحراج لكن ا ىتح هلازجأ
 : ب مأ امناو غ وب دمريغىورب وتيمراج- داج نماتتاكل اق كيلعن علخافهلوق ىفاعوف ىم
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 ىرك ذاوأءاننلاو حدملاب كرك ذأ ن الوأاهب ت مأو بتكل'ىاهنرك ذىنال او أراك ذالا ىلع ةالدلا لاهتشالاهبف ىنركذتا ( ىرك ذل 1
 اراتكنينمؤملا لع تناك ة الملا ناهلوقلةالصااتيقاو ىهو ىرك ذتافوالوأ سانريغارك اذ فك نوك- لو أىريغ رك ذهب وشن
 ءأ دي-وتلادعب ةضي رفالهناىلعليلد اذهو قالصرك ذأ فاضملا ف ذحردقتب حصياذو اهنايسن دعب ةال هلارك ذ يلع لج دةر



 ىخواهنعاربخ نوكتنأ تشاو نا قرن ورشا ا دين تجر يطعن

 كعلم ا اا قس مالم جور يل ايقب 0 0 كرسخنو هرف دره

 00 أن كل ىأعطقنم ءانئتسا(ةرك ذنالا) ةحسمسلاةيغيتخلابالا تب مودال كامغ كايت ءانل رئام ياس كلا

 وأ ارمضملزنب يصتني نأزوج والا-لعجاذاةرك ذن نملدب الب زغن) ةيشلخا ىلاد ىمأ لوب ناو أ هنلا اخ نإ (ىنخحينل) لاحول

 (ننلز هه زنتب قلعتي نم (تاومسلاو ضرالا قاخ نم ) هللا لبر زنت دش خ نم ةرك ذهللاهلزنأ ىأ هبالوعفم *ىشخي وأ حدملا ىلع

 نجرلاوه ىأ حملا ىلع عفر 6ع ١ (نجيلا) اهقلاخ ةردق مظع ىلع ر هاظ ليا د ىلعلابتاومسلا فصوو ىلعالا شن ًاتءايلعلا عج

 1 90 نل.ةظعمانلزنأ نكل ىأ( ىشح نملةرك ذنالا) بعت:و ىنعتتل ىأ(ىقشنانآرقلا كيلعانلزأام) قازنف

 و 2 احزلا 0 ( ىلعلا تاومسلاو ضرالا قاخ نمالي زنت) اهي نوعفسملا مهمهتالةرك ذتلابى شخ نم صخامشاو تك |

 00 هنلاالا اهواعو اهمظعىفاهقلخ ىل_عردقبال ىتلاة_ءيفرلاةيلعلا تاوم_لاو ّصرالا قلخ ىذلاهئلا نم ىأ |
 تاقولخلا مظعأ وهو شرعلا

 9 : قامو تاومسلا ىفامهل) فوتسم فارعالاة روسى هيلع مالكلا مدقن(ىوتسا شرعلا ىلع نجحرلا) ىلاعت |

 ناك املل قو هريغىلع بارتلاوهىرثلاو ماسقالاةعب رالاىفام عيجل كالامهناىأ (ىرثلا تحتامو) ءاوطا ىنعي(امهندبامو ضرالا |
 .٠ هلا 3 5 ر

 كفا نم ةينكداعب | لا كلملا ف دربا «كالملارب ردن «أرورك عروتلا يي ا 2 ارواساةتمرتاول ا
 1 كاتو نااار 05 لا رئادروةرقل مترا هلال ل
 0قلد كلامك ضرما هل ا رولا كلذ فوج ىفتلاسادحاو ارحب راحبلا هللا لعج اذاف هاف حتافروثلا أ

 هر رع قع ىخأو كسفن فرسنام هلا سابع نبالاق (ىنخ ا ورسسلا معي هناف) هب نلعت ىأ (لوفلاب رهجت ناو) ىلاعت |

 نالقدت كرتك انهو رسام لعتالو مويا نيمام ام تان كس ل تا مس الوادعي نم كتلك نا لاما

 لنا ل 0 وهام قخ أ و هسفن ىف مدا نبا هب رس مرسلا ناهنعوا دغدب رستامومويلاهب تررسأام دعي ناو كا

 00-00 ص لمعلا وهرسا|ليقوهسفن فهرس ام كلذ نم ىنخأ اوهريغىلالجرلا هزساام رسسلا ليقوهملعي نأ لبقدلعاف

 2 2 3 لوق هدابع نمهرسوه ىنخأودابعلارارسأ ى اعتنلا لعن نارعسلا ليقوةسوسولاوه ىنخ أو سانلا نمر مسي ىذا |

 559 تاعاطلا ف بيغرتلاوةنطاب وأ تناك ةرهاظ حئابقلا نع فاكملارجز ةبآلادوصقم ل قو هرسدسحأ معيالف |
 دوي تا عادلا رسلاف باقعوأ ب اوث هيفام ىلءءافخالاورسلا لمحنأ ىنينيهجولا اًذهىلعفةنطاب وأتناك ةرهاظ

 0 نجوم و ةعيزعلا دج خامل ىلا وعام الا ءاياع رع ىتلارومالا نمهسفن ىف ءرملاءرسي ىذلاوه | ظ
 ا قامت هنال ا نود نسحلا ىفهامسأهبتلضف ىذلاو نسحالاثدنأت ( ىنسحلاءامسالا هلو هالاهلاالهظلا) ىلاعتلاهقتفهسفن ١
 3 0 ناكمالو نسا ىفةباهنلا ىهىتلا لامفالاوهيب ون راو ماتعتلا ور حفلا 1 دقت ىنعم ىلءاهتلالد ءامسالارئاس |

 ريغتل ناكملا م هيلعةتلا لص هللالوسررك ذمدقاملا كاتاآدقوىأ (جومثدح كان لهو) لجوزع هلوق 0
 تاومسلا ام هل) ناكامع ريصلاوةلاسرلا فيلاكنوةوبنلا ءابعالمحىفهبىسأتيل مالسلاوةالصا|هيلعىسومةصقب هافق ل سو

 نو) فيلسمو دمر | ءاتسشلا أ تاكو لمدد جرخنا نذف انأو ةنلاوردترصسملا نيدس نم عوجيلا قايعشإ ريسخ (ضرالا ىفامو نذأتسا ىسومناكلذو (ارانىأرذا) دومحلا ماقملاوزوفلا هللا دنع لاني ىتحدثادشلاةاساقم
 تحت ىتلاةرخصلاوهوأ نيضا رالا عبس تحنام ( ىرثلا تحتامو) هك-لم هلكللذ أ (امهند (كلاث - نزاخ) - ”1؟ 7

 هتررسأاموأ كلابب هترطخااموهوهنم (ىخأو) كرتغىلاهتررسأام 6 كل لعب هاف ) كنوص عفرت(لوقلاب رهيناو) ةعب اسلا ضرالا

 نيحةط اوعدن كنامظوقل دراتس رابع قر ناو دارو. : ذل ا اهنفهرستسامو كسفن ىف

 ىف هب ىسأتيل مالسلاهيلعىب مومةصقي ها هرب (ىسومثيدح كانأ) دقو ىأ (لهو) نسحالا ثين أتى ىنسالاو ىلا عتهءامسأا

 ا (اران) ىأ أر نإح ىأر مضل فرظ (تا ايلعلاةجردلا لائيلوهراكملا ىلعريصلابةو بنل ءايعا لم

 ةحلئم ةماظمةإيل ىف تب رطلا ىف نب هل دلو ف هلهاب ج رخوهمأىلاجو رخل ىفابيعش نذأتس امالسلاهيلعى هومناىةودررك ذالهبلوعفموأ

 ارون ناكوهمعز ىفاران كالذ دنع ىأر ف. دنز دلصف ح دقوه دنع ءامالو هتيشام تقرفتو يتب رصلا لصد



 و اونمآنبذلانا) رصانالو نيعمالب وأدلوالولامالب ادرفنمةمايقلاموب هنأ مهنمدحاو لكىأ (ادرفةمايقلا موي هين ؟مهلكو)

 نمؤملا ىطعي ثيدحلا فو سانلا ىلا م عيب و مهبحب عيب رلالاق دابعلا بولق ىفةدوم (؟1:0) (ادو نح .رلا مط لءجييس تاحلاصلا

 ةباهموراربالا بولق ىفةقم

 نعو راحفلا بولاقىف

 دبعلا لبقأام مرهو ةداتف
 بولاق هللا لبقأ الا هلل ىلا
 بعك نعو ه«تلادابعلا

 قءانث دبعل رقتسام

 ىهلرقتسي ىتح ضرالا
 (هانربسي امتاف) ءامسلا

 (كناسلب) نآرقلاانلهس

 هب رشبتل ) لاح كنغلب
 رذننو) نينمؤلا (نيقتل
 ىف اداد_ث (ادلاموقدب
 نيذلاى أل طابلابةموصحلا

 ىأديدل لك ف نوذخأي
 عجل ادجل اوءارملا نم قش

 8 ةكملهأهب دب رب دلأ

 (نرقنم مهلبق انكلهأ
 له راذناو مطفي وخت

 عت وأ ىرتوأ دجتىه

 ةساحلاب كاردالا ساسح لاو

 انوص(اركر مط عمسنوأ)
 املىأ زاكرلا «نموايفخ

 صخش قس مانب اذع مهانأ |

 :ءعيعمسي توصالوىرب

 كش مها اوكلع
 نعاوض رعأ ناءالؤه

 موتبقاعف كيلع ل ازءاامرب دن

 كيلعنيماف كالملا

 لعأ هنلاو مهسمأ

 هيلعهللا ىلص هط ةروسالب

 سو ةئام ىهوةيكملسو

 قوك ةنآ نوثالثو

 ١ فلخو ىلعوة زج امطامأو ورمجو ًاءاطالام ًاواهمالعتسالءاطلا مغني هط ميحرلا نجحرلاهندا مسي لع

 الورهانف حص ناف لدحراب هانعم نا مهريغوءاطعو كاحضلاو“- :.سحلاودهاج نع ىورامو مهريغلصالا ىلع امهمفنوركبوبأو

 ةرثيلاة روسو ذااوهام ىتملاف

 ظ [لاوحأ ن مدعم سيلادسيحو ىأ(ادرفةهاقلا ويدين ؟مهلكو )هر دقو هرهقوهربب : لي تم مهلك مهرومأ

 | هلل مهبحيلبق ةبح أ (ادو نح .رلاوط لعجييس تالا ملا اولمعو اونمآنبذلانا) لجو زعهلوفهو ئشايندلا

 ْ | كر ىلا نعمنع نامل ى عراب 0 ا يا

 أ ضرالاف لوبقلاهاعضوبم ايلا ا 16 عقدا ولاه فر ريج ىدائبف

 لاقف لي ربجاعدادبعبحأ اذا ىلاعتو هناحبس هللا نا لسوهيلعهنلا ىبصهتلا لوسر لاق لاق لل ةبادر فو
 ءامسلا ل هأ |هيحبيف هوبحافانالف بعهللانالوقيفءامسلا ىف ىدان مش لي ريج هبحبف هبحافانالف بحأ ىف

 هضغبافانالف ضغبأ ىلا لوقيف مالسلا هيلع لب ربجاعد !دبع هللا ضغبأ اذاو ضرالا فلوبقلاه عضوب م

 | مرجلات ضرالا قءاضغبلا هلعضوب مث ه هوضغب افانالف ضغبي هللا ناءامس لهأ ىف ىدانإ مل ربج هْضغبيف

 | بمكلاةد مهتدوم هقزريىتحهيلا نينمؤملابولقب هللا لبقأالا لجو ز عملا ىلاهبلقب دبع لبق امن ايح نبا
 مث ءامسلا له أ ىلءاطزني ل جوز ع هللا ع نءاهؤادتبان وكب ىتح ضرالا ىف دحالةيحالةاروتلا ف بوتكم

 اليس (هرسياا) ىلاعت هلوق ُه ادو ندرلا مطل جيس نآرقلا ىف كلذ قيدصتو ضرالا لهأ ىلع

 ىأ (ادلامو فل نآرفلابىأ (هيرذنتو) نينمؤملاىنعي (نيقتلاهبرشبتل) دما (كناسلب) نآرقلا

 5 لطابلاىعدب و قحلا لبيب الو ميقتسيال ىذلاملاظلا دلالا ليقو قحلاع نعامص ل يقوةموصخلا ىفادادش

 ا لاوز نمد.الهنأ اونقي ًاداوماعاذا مهمال ةغيلب ةظعوم ةروسلا هذه ىلا عتدنلا مت (نرق نم مهلبق انكلهأ

 | كلذدك أ أمثَب برق أ ىصاعملا نمرذهلا ىلا اوناكفةرخالاىفةبقاعلاءوساوفاخو كلذاوفاخ توملابايندلا

 عشا جاد) نورقلا نمىأ 8 دحنت له ليقو ىرت له ىأ ( مهنم سحت له) ىلاعتلاقف
 هباتكرارسأوهدار «لعأتاورث "الو نيعمهنم قبب لفاعيج اوداب نسحلا لاق ايفخاتوص ىأ

 2 ا *6هطةروسرسفتإع

 نوعب رأو ىدحاوةئامسو فلأوةنآ نون البو سجس ليقوةعب رأوةئام ىهو ةيكم ىعهو الب

 افرح نوعب رأونانثاو ناتئامو فالآ ةسجوةلك
 أ تيطعأولوال ارك ذلا نمةرقبلااهيف ىتلا5 :روسلا تيطعأ لاق ريويراعتلا لمت كونم .رن أس ايعنبا نع

 | تيطعأو شرعلا تحننمقرقبلا ةروس ميتاوخد نآرقلاتاوف تيطعأو ىسوم حاولأ نم نيساوطلاوهط

 : كلذ مهفلهنلاانقفو ةداي زلاةلفانلاةلفان لصفملا

 00 ميحرلا نحرلاهندا مس لع

 ا احاتتفاءاطلاف هللا امسأ ع نءوهلةوهتيادهو هلوطب هللا مسقأ م.قوه ليق (هط) لجوزءهلوف#

 1 | انك سومياعلا نم ىنلاهبدار او لج رايدانعم ل قو ىداههمسأ حاتتفاءاطاور هاط

 قو ةملكلاه ذه ىف تاغللا هذه برعل اةغل تقفاو دق نوكب اذه ىلعف ةيطبقلاب ليقوةيناب ريساب وه ليقو

 |. الاب كيم والسلف بولا راب يب كمون 00

 0 ل ل و مارال ادار اكليللاىلصي ناكو همايقلوطل

 | كئاقشلالادجتاي نآرقلا كيلعلزت ا اماولاقةدابعلا فمداهتجا نوكرشملا ىأراملبقو قشنل نآرقلا كيلع

 تلزنف

13 

00 
6 



3 

 مههوجو ىلع مويشع نأ ىعرداق م همادقأ ىلع مهاشم أ ىذلا ناللق مههوجو ىلع نوني فيك هللا لوسراب | ٍْ

 نوكلعال) لجوزعءهلوق هم ىذمرتااه-جرخأ كوشو بد_> لك مههوجوب نوقتيمسهناامأ ١

 ليقو نينمؤمللالانوعفاششلا عفشيالل يقو تلاالاهلاالىنعي (ادهعنجرلا دبع ذا نمالا ةعافشلا ||
 نمو ىراصنلاو دوهبلا ىنعي (اداو نجرلاذختااولاقو) نمؤمالالاعفشيال ىأةئلاالاهلااللاق نملالا عفشيال |
 (تاوملا داكن ) را 00 0 3 ا 7 عز 0

 نوتابو ( نرطفتي ) تاقناف (ادلو نجحرال) اواعج نا لجأ 0 مويلع قبطنتو طقست ىأ (ادهلابج ارتد

 ةزجو ىاشو ىرصب تاق تاداجلاهذه ىفةماكلاهذهرثؤت نبأ نمو لا, ارورخو ضرالاق اةشناو تاومسلاراطفنا ىنعمأم 0

 هذهدوجودنع لايم لاو ضرالاو تاومسلاباذهلعفأ ناتدكلوقي ىلاعن هللا نامهدحأ ناهجو هم هك ظ

 اولاق نيح موج تر هتةساو كالا | تبضغولوزت نا تداكو نيلقثلاالا قئالخلاعيجولابجلاو ضرالاو ظ ْ

| 

 ْ (ادإولا ذاحا نالو ىلاهدهللهيدشالودلاولاباهمجش نوكنأ ديالداولا ناله, فصودالودلولا ذاك اهب قيلبام :

 ا
1 

| 
41 

11 

 نيمرجلاو نيقنملا ارك ذهيلعلدودابعللوهف اريمض ل عج ناواول اولاح (ةعافبتلان روكداعال) مهبافافختساءاملاىلا نوقاس شاطع

 ىلع عفر ذخنأ ن نه لحو عا ىنعمىفهىالذختا ن .لعافلاو ثيغاربا اقولك أف ىاكممجلل ةمالعنوكينأ ازوج وةمسقلاهذه ىلع مهنال

 دعا نمال ا) طع فشين أن وكلجالدار !اوذُعا نمةعافشالاى' ؟فاضملا فذحرب دقت ىلع نو ًاةياعافلا ىلعوأ نوكتلمع واونملدبلا '

 .وهيلعهللا لص ىبنلانأ اهنعهللا ىذردوعسم نبا ن ءو دهع هللا دنعهل ناك هلللاالا هلااللاق ٠ ن.ثيدحلا ف نمآنإب (ادهع نجرلا دنع ٠

 تاويسلار طاف هللا ءاسمو حابص لكلوقي لاق كالذ ف.كواولاق 0 ملكذختي نأ دحأز رعب أ موب تاذهباخال لاق '

 نك ناكناوكلوسرو كدبعا © نأو كلل كب رم هال هلالدو تن ؟الادلاال نأدهشأ ىنإب كياادهع اىناةداه_ثلاو بيغلا ماع ضرالاو 1

 كلذ لاقاذافدا عبملا تلال كنا اةمايقلا هينيفوتاد_ععىلل عجاف ك_ةجربالا قث ال ىناو ربا مى د عابتورشلا نم ىنب رقت ىسفن ىلإ

 دهع نمن وك وأةنحلا نوا_خ ديف دهعهللا دنعم طناكن يذلا نب «ًأدانم ىدان ةمايقلا موب ناك اذاف شرعلا تحن عضوو عباطب هيلع عبط

 نأ معز نمو دوويلاو ىراصن || ىأ (اداو نجنرلانئاولاقوإ) اهيف4نوذألاةعافشلابروماملالاعفشيالىامبميصاذاا دكت ْ
 شب دار تارك (؟11 ةدبخ !!دعب مالكسلا|ذهممهيطاخ (اداأيش متثجدقل )هللا تانب ةكئئالملا

 دالاو كللذ مطلوقي هنا

 ركذشملا معلا وأ بلا
 0 او ةدش دش ةدالاو

 ادا ىلع مظعو ىنلقثأ

 راطفنالا رككوبأو فاخو

 رطفتااوهقشاذا هرطؤ نم

 (هنم) هققشاذاهرطف نم

 | ةملك_الاماظمت سا نوك نأ قآثلاةب وفعلا لسعأال او سات الو اسمو نملك سا

 تاومساات عزف سابع نبالأقهدءاوقوهناكرالاهمدهو نء دلا ىفاهرثال ارب ودةواهتعاظف نمالد وهتو

 ١ مرا قشنتو) ىأ (ادلوذدختي نأن جرالىنبنيامو) ىلاهز لاقف هنع هافنودلولاذ اا نع هسفن هلل اهزئ ملا دلو هنن اذا )

 اهدار لسمو
 1 (لابحلا رخو) ىلا عت هنلإب قيانال كلذ لكوهدعب لمجرك ذو ةناغّت_ساوه رورس نم ىلا هللا ف حصتال ضارغال نوكأ

 نا ىنعملاواعضاخاليلذا دبعةمايقلا مون هين ”ىأ (ادبع نجرلا تآالا ضرالاوتاومسلا ف نملكنا) ||
 نااار 0 (اده)

 ندع ئةهيلع حالف م هرأث آو مهمايأو و مهسافن ا دعىأ (ادعم هدعو ,هاصحًادقتا) هديبعمهلكق ئالخلا
 ثوص ةلشاءاهدده /

 ءاطا نملدب رجوا<واومسنال (اوعدنأ) ةدودهمى أل احوأ 4 لوعفموأمطوق عامس نما دهالهتىأر دم وهوءامسلا نم ةقعاصلا ْ

 0ك رالىئثيفيامو ادلو نج حرال) مهؤاعداهده ىأا ده لعاف مفروأ نجر ال دلولا ءاعدب د طاودطاب رور+ل الا هللوعفميصاوأهئمىف ٠

 ذاحنانالا ذهو ةحصلا تحن لخ ادريغ لاح هنالالثم باطول باطن امودلولا ذاكاهلأم امى بلطاذا ىغب عواطم ىنبنا (ادلو ذخشيإ نأ

 لوص آنالهر ءاغمسال اا ذه قدةسالمد- -و نجرلاهنا نان تاركمرب ركسو نجرلا صاصتخا ىف وامهنعهزئموهوة_فاحوةجا+ل داولا

 كلذيهجرخأ و «قتلذ ضءبك هلءج دةفادلو هيل! فاضأ نف هؤاطع كدنعام عيجوتنافءؤاطغ كرمدب نع فدك :يلفهنماهءورفو منلا

 الج هين اوىف ادحو 2( نح رلاتاالا) لكربخ و(ض رالاوتاومسلاىف) اهتفصقف ودوم ةركسن (نملكنا) نح .رلامسا قاقحتسا نع

 نم ضرالاوتاومسلا ىف نملك امىنعملاواداقنماليلذاعضاخ ىأ لاح (ادبع) هبنابىألبقتس وهو ىفأ نءلعاف مساوهو لك اظفل ىلع ٠

 هيلا عيل |ةبسنو هيلع قةعيهنب|ب الا كالمول ىت> نايفاش ةوئيلاوةيدوبعلاو ةيدوبعلابار قم ةمايقلا موبهللا ىايوهالا سانلاوةكئالملا ١

 مهدعو مهاصحدقل) ةف'طالا ليقوإأ ىلع نجرلات ادوعسم نب أر قوا دبع ضعبلاو دلو ض علا نوكي فيكسف ىلوملا ىلا دبعلا ةبسن

 موب طاحأو هماعب مه :رصح ىأ(ادع ْ



 . رانا
 و

 لع عدترإ ةريلقهسفنل ةروصنامف ءراطحم وهأطلشا ىلعهيبنت وعدر( الك ) ذئنيحادلو والام وأى لاف مث كيضقأاناف ةطفوابهذ ةنحلا ف نا و

 لوق نم ظفلب ام ىلاعت هندا لاقرب_أنرب ريغ نمبتك لاق هنالهلوقانبةك اناهماعنوهلرهظذسذا رملاوهلوق ىأ(لوقيام بتكسن -)

 باذعلانم هدي زئ(باذعلا نمهلدمتو)ة يمل نباب تسل ىنأ ب است: الإب ني ةو لع ىأةميثل ىف دانملا بسنت ااماذاهلوقكوهو ديتع ب يقر

 :بهنا معزامهنع ىوزن ىأ(لوقيام هثرنو) ىلاعت هبضع طر هلردصملابدك ' (ادم) ىنمعهدم ًاوهدملاقيددملا نمءارتجالاوءارتفالا ىف دب زب

 5 .:؛ هيلع ىدحاف ىدارف انوهتنج دقلوهلوقك دلوالولامالب ىألا- (ادرفاندأ أ : و)دلولاو لا اوهولوقيام ىعسم ى:ملاوةرخآلا ىف

فش مطاون وكب و مهتطاباوزتعيا ىأ(ازع مطاونوكيل )ا متو دبعيامانصأ نوكرذملاءالؤهذختا ىأ(ةطآ اهنلانود نم اوذتاو) هيلأتو
 اع

 ا «تدابعنودححيسىأةط اللريمضلا( مهتدابعب نورفكيس اونظامع مطعدر 1:5 (الك]) باذعلا نم مهنوذ ةئياراصنأو

 لقول بي زاج لوغ ايلعننح سى (لوغيا.بتكتس) كا لعينيادر(دل) | يم, درك
 دمليأن ليقوباذعلا قوفابا ذعهدي زن ىأ(ادمباذعلا نمهلدمو) لوقياماوبةك/ىتح ةكنالالا ىمأب ا ا نا
 هد امهنعلوزي ليقوهكلملاطباو انك الها داولاو لاما نمهدنعام أد انعم (لوقبام هر نو) هب اذع ق 00

 يقلا مو ىنعي (انينأي و)هلوق كلذفاد رق قي كلذ بلساذاو هفلخ نم ىلا ثرالادوعيف دلوو لام نم" ا

د نماوذختاوإل ىلاعتهلوق ف داوولا-بةرخآلا ف ثعبي ناحصي الف داوالولامالب (ادرف) وح نيب و
 أ ا [هنلا نو

ىنم,ةعنم ىأ(ازعمطاون وكيل اونو دبعي ةط مانصالا اونا شي رق رشم ىنعي 1 أ (ن وكد)
 1 ؛ءاعفشاونوكي

 اونا | راقد 00 ل ا لىأ( الك ) باذعلا نم | ْ 00 (ييلع)

مهنم نرتب و نيكر شملاةدابعاهنو دبعي ظ ىلاعتّا نالامصخ 1
 نعلي و مهنوب ذكي مهلعاناوعأ ىأ(ادضموهياعنونوكيو) 

0 

9 0 10 
 مصاعملاىلع مهضرحتو مهنحن ىنعملاوةيسصعلاىلاةعاطلا نماجاعز امهيعزنىأ(ازأهزؤنإ) هيلع مهانطاس || ان د :

 : لاب لتالعأ (مهيلعلجقتالف) تانئاكلا عيوب دم لاعتةنلا نا ىلعليلدةيآلا فوادي دشاضي رحت 0 0 8

 ةنتي ىلا سافنالاليقو ماوعالاوزوهكاوءايالاوىلايالا نعي (ادعمطدعنامنا) مهتوقع ةياقم قوحو مقبأو دول

 6 هرك ذاىأ (ادفو نجرلاىلانيقتملار شحن مود) ىلاعتهلوق« مهماذعل لج ىذلا لجالا ىلا ايندلا زعلادض دارملاو ازعمط

 | ا تعا ىاادفرتج ىلا تابانالا سا قتانسسيفعمتصعتاوبلا | ب ىو لل و
أ ىلءةللاو نورش ام هنع ىلا ءتهنلاىضر بلاط ىنأ نب ىلع لاقولبالا ىلعةرب دال داو ءدوح 1

 ٍلع نكلو مهلجر

 را قو) تراطاهءاومهناو تراساهماوم نات ةاوناهجورس بئاجتو بهذلا نم اهطاحر م

 الادب ةعاج درولاو شلسملا نم مهقانعأت عطقتدقاشاطعةاشمىأ (ادرو ماهجىلا) نيرفاكلاىأ || راثاو ازع مهال

 و د شاطع منمهنأك هفافختساو ةناهإب رانلاىلانوقا سل _قو شلعلادعبالا د ادربالو ءاملا 0 نورفكست ق

 71 |. ةردع سو هيلعهلا لكننا ل اوسرلاقلاق هنعءىلاعتةللاىضرةرب رهىبأنع(ق)ءاملا يد نيك يمشملا ىلا

لثوربعب ىلع ناذثاو نيبهارو نيبغار قئارط ثالث ىلعةمايقلا 000 رباع نونوكيو
 مشعوروعب ىلع ةعب رأوربعب ىلع ةما

 ٠ تي هعم حيبصتواوناب ثيح مهعم تيدنو اولا ثيح مهعم ليقتراذلا مهعمر شحتو رتب ير 2

 1 لاقلاق ” د تاز افلا نماولا# تيعب مهتم يه هلوق اوسمأث يح مهعم يع

 0000 كال ا[ كح زا موةاتمافنس ف انضأ ةالث ةمايقلا موبسانلارشع ملسو 3 1 و 0

 1 مأ)هلوقب مالسلاهيلعميين
 مهزؤت)ءاوغالاب مهيلعمه انطلسو اهتقلطًريعبلا للم نم مهاياو مهانيلخ ىأ ( نب رفاكلا ىلع نيطايشلا انلسرأ انآوت

 5 وسر ,

 مط دعنامنا) باذعلإب(مهيلعلجكت الف) جاعزالا ة دش د جييهنلاامهانعم وناوخازطاوزالاوءارغاىصاعملا ىلعمهب رغن : (ازأ

 1 ننام ع رس فددماط نكيملوددعلابسافنالا تناك اذالاقف نومأللا دنعكامسلا نبااهأر قو ءانفللمهسافن او ءا ازجللمطامعا

 |. از رفاكلا (نيمرجلاقوتنو) توقالاهجورس باج ىلعو بهذ طاح قوت ىعانابكر (ادفو نمحرلا ىلا نيةتمارشحن
 افنودراولاهب ىمسيفءاملاىلاريسملادورولا ةقيقحو شطعلالاهدربالءام ادري نمنالاشاطع(اد رو ماهج ىلا) ماعنالا نم لضأاوناكم هنال

 راس .وركذاى أف صودالام نيقبب رفلاب ل عفن قونورمثحن موب ى أر مضع موب بصنو دراو عج درولاو بك ارو 0

 ماكر انلا ىلا نوقاسم مهنا, ن ورفاكلاو مهاليجبت كولملا ىلع دوفولا دغب 5 هستجربمهرمع ىذلا مهب رىلا نوعمج م هنابنوققتملا
 ل 35 5



 نكسملاو ناكملادارملاو مايقلا عض .وموهو حتفلاب(اماقمريخإ) متأمأ نحن(نيقب رفلا ىأ) ةنشخ مهبايثوةثعش مهسُو روءارقفال (اونمآ
 لئالداهبف ةيآ انلزن اذا ل وقي ىلاعتهنلا ناةبآلا ىنعمو ةراشملل هيف موقلا عمتجي ا ساجم (ايدن نسحأو )لزنملاوة.اقالا عضوموه و ىكم مفلاب و
 لود مف(ن رق نم مهلبقانكلهأ ىو ىلاعتلاقف لالا ولزنملا وسحولاملاوةورثلابراختفالا ىلااهمف ريدتلا نعاوضرعأ نيهارب 1
 ىرئالأ<لةفص تصنلا لح ف( نسحأمه) مهدعب نا نرف :رصعلهأ لكوانكلهأ نؤرقلا نماريشك( ىأاهماوبال نيد نم .رانكسلهأ

 تيأر نم لوعفم ىنعمب لعف ةئيهوار ظنم (ايئرو) شرفلا نمدجاموأتببلا عاتموه (اثأ) ةيفصولا ىلعابصن نسحأ ناكمهتكرتول كنا
 قناك نمل فق ةمعنلاوهىذلاىرلا نم 1 ماغدالا مئاهلم قام راسكناواهنوكسلءايةزمطا بلق ىلع صاعنباو عفاناددشمةزمهريغياي رو
 ىفهلىلمأو هلهمأ ىنعي نجحرلا هلدمرفك نم ى أر بلا ىنع ىمالا|ذهو ةيطرسشاهنال نم باوج ( ادم نجحرلاهلددميلف ) رفكلا (ةلالضلا
 رو.أملاك ةلاعاللوعفمهناو كلذ بوجوباناذب| مالا ظفل ىلع رخأ ا اواءااو دا دزيل مط ىلغاست اى اعتدل اوقك الالضوانايةطدازيلر معلا
 نواوقي نولازبالىأ ضارتعاامهنياموايدن نسحًاواماقمريخ هلوقب ةلصتم ىه(نودع .وباماو أر اذا ىتح) لالضلا ريذاعم مطقيل لثتممل اهب
 اماو) رسالاولتفلابمهايانيماسملا (3:؟56) ٍبيذعتوهواين دلا ف( باذعلااما) نيعىأ اردوءولااودهاش نأ ىلالوقلا اذه
 3 -- ؟ /- ا

 للا وع 0. ولن | مجاب فوةةوشخمهشيع فوةقاشف سيف تاكو سوميلعلا صقل لوسر باح اقف ني (اومأ
 ريخ نيقيرفلاىأ) مهايئرنأن وسبب ومهسؤر نونهدب ومهرومش نواجرينوكرمملا ناكوةثاثر |
 ا تا انكلهأ كو) هلوقب ىلاعتهللا مهماجافاسلجم ىأ(ايدن نسح أ و) ةماقالاعضوموهوانكسموالزنم ىأ (اماقم |

 1 2 ةب ؤرلا نمارظنم ى(ايئروإاسابلوإباين نسحأ, ل يقوالاومأواعاتم ىأ (/ئاثأ نسحأ مهنرق نم مهلبف

 0 0 ىتج)كرفكق لبو هنايفط يعدي ءانعمرملاىنعرسأ اه (ادمجراو تسمن ل

 ضال تانوضتا يخل |
 ووردت. ويك و.( تقديعسم تلاد ارسل لفابغأ ( تضاو) رامى ا(اناكمرشوه نم) كلذ دنضعأ (نوتاا قر

 ايدن كسحاو اما ةهريخ نيقب رفلا ىأ مطوق ىف مهياعدر | ذهو ةنجلا ىف مهو نونمؤملا مأ ارانلا ىف .هوريخ مهأ || مهم رهزر
 (تاحلاصلاتايقابلاو) مهنيقي ىلعاناقياوانامهاىأ(ىدهاودتها نيذلا هلادب زب و) ل جوزعهلوق بو

 1 هلوقاعج سمو ةبقاعىأ (اد صريخوإباوث كب ردنعريخإ) اهبحال قبتىتلاةماصلالاالاوراك ذالاىأ ||
 فالخ ىلعنينمؤملا ناو ةيلهاجلا فانيقالجر تناك لاقترالا نب بابخ نع(ق)ةبآلا (اننان ب لف ىذلاتيأرفأ) ىلاعت |[

 اهلصتت نازاجو مهتفص ىمهسلا لئاو نب صاعللتلمعف ةباور فو هاضاقت أه تبناف نيد ىمهسلا لاو نب ص اعلا ىلع ىلناكذ ||
 قنيذلانا ىنعلا واهلي تيل ىناولاق ثعبن مهلا كتي ىتحر فك أال تاقف دم>مب رفكنت ىتح كيطعأ ال لاقف هاضاقت أ هتئخ-افيس ْ
 0 ا نبالاق (بيغلاعلطأ) هاوقبهيلع هتلادرفدادحلا نيا ادرف لوقدلا(اداودالامنيتواللاةو انت اب | اي رفك ىذلاتي أر فأ تلزنف كي_فقافاداووالام قوأسف ثعبأوت .ومأىتح ىن_عدلاق ىلب تل ثوعبم مث ْ

 ٠ نجرلا دنع ديحا مارالم اهلا قرح اره سخر حرلا ظوفحم ا حوالا فرظن اه انعم سابع 1 0 00 1

 00 3 ةنجلا هلخديهناهيلا دهع ل .ةوهم دق اا ص المع لمع ىنعي ليقوهنلأ لوس ردم هللاال هلال لاق ىنعي (ادهع 0
 ىحىل !ىه ىتح .وةعاسلا ا1للسللللللللللللللللللللس ا 7 ل بت 2 بص _ ب بت> 0777ج
 ىلع فوطعم ( ىدهاودتها نيذلاهللا دب زي و) نوماعيسف نود عوباماوأر اذاهلوق ىهواهدعب ةعقاوةيطرسشلاةل+اناىرئالأ لج ااهدعب ٠
 نيدتهملادب زب و هنالدخ لاضلالالض ىفدب زيىأدي زب و نجرلاهلدع وأ دمةلالضلا ف ناك نمهريدقتربولا عقومهءوقولد دميلف عضوم ١

 هللا ناحبسوأ سجل |تاولصلاوأ اهلك ةرخآلا لامع أ(تاحلاصلا تايقابلاو) هقيفوتب ةريصب وانيقي وأءادتهالا ىلعانابث ىدهنينمؤملاىأ
 اولاق هئالرافكلاب كهتةبقاعواعج سم ىأ (ادمصريخو) رافكلاهب رختفيامم (اباون كب ردنعربخ) ربك اتلاوهتناالاهلاالو هلدجلاو
 ةعب راىف ماللا نوكسوواولا مب و(ادلووالامنيتواللاقوانتان" اب رفك ىذلا تيار فأ)يدن نسح ا واماقمربخ نيقي رفلا ىأ نينمؤمال
 معلا ىلااهتي رط ءايشالا ةبؤ رتناك املوبرعلا ف برعلاك د لولا ىنعمب وأدسأ ىف دساك دلو عج ىلعو 5 زج حونو فرخزلا فوانهه عضاوم
 ثيدح بيقع هئيدح رك ذاورفاكسلا|ذهةصقباضيً ريخألاقهناك بيقعتلا تدافأءافلاوربخأ ىنعم ف تبرأ اوامعتسا اهنعربخلا ةعحواهب
 ىئةفوذحم لصولاةزمهو ماهفتساللةزمهاهالعأ ىلا قترااذ !لبجلا علطا مهوق نم (بيغلاعلطا )رمضم مسق باوج نيتوالهلوقو كئاوأ ٠
 ةريغملا نب ديلولا ف تلزن نسحلا نعوةداهشلاةلكدهعلاوأ كلذه.:ؤي نااقثوم(دهع نجحرلا دنع ذختا مأ) هتينم ىأر ف ظوفحلاحوالا فرظنا

 نوثعبنكنا نومجزت منالاقفوجالاهاضتقافايلح لئاو نب صاعلل غاصترالا نب بابخ نا ىوردقف لئاو نب صاعلا اهنا روهشملا» .

 آدنح فهضأو اناكمرش
 ايدن نسحواماقم ريخالا



 (انناي' ميل عىلتت اذاو)

 (تانب) نآرفقلا ىأ

 احجج وأزاعالاتارهاظ

 ةدكّوم لاحنيهاربو

 اةدصمقحلاوهوهلوقك
 الا نوكنالهنلاتايآ ذا
 نيذلالاف )اجِجي وةحضاو

 وكرشم ىأ (اررفنك

 | ||مهروعشاواجر دقو شيرف
 نيذلل) مهيزفاوفلكتو

0 ْ 
 مثليسلا ليج فةبحلاتبنناكن وتبئيف ةايحاءاممهيلع بصيفاوشصتم دف ورانلا نمنوجرضفدوحسلا

 لبق وب لبقمةنجلاالوخدرانلا لهأونآ اوهورانلاو ةنإ-| نيب ل جر قس ودابعلا نيب ءاضقلا نم غرف

 لعفأن |تدسع لهلوقيفاهزاك ذى ةرسأواهح رىنبشق دقفرانلا نع ىهجو فرصا برايلوقيفرانلا

 نعههجو هللاف رصيف قاثيمود هع نمع اشامهللا ىطءيف كنز ءواللوقيف كلذريغلآست نا كب كلذ

 دنع ىنمدق برايلوقي مثتكسي نأ ىلاعت هللا ءاشام تكس اهتجبم واهتيكن ىأر ةنجلا ىلعهب لبقأ اذافرانلا
 آلبراي لوقيف تلأس تنكىذلا ريغ لأستالن أ دوهعلاو ق.ئاوملاتيطعأ دق سلال لوقيف ةنحلا باب
 كلذريغ لأسأال كتزعولوقيف هريغلأستالنأ كلذ تيطعأ نا تيسعا فلوقيف كقلخ قش نوك أ
 | رلغنلا نماهبفامواهترهز ىأراهبب غلب ذافةنجلا باب ىلا هم دقيف قاثيمو هع نمءاشامدب رىطعيف

 نباايكحنوز ىلاعتو 01 ا ولع برا لزفيف تكن نق ءاشام تكسير ورشلاو

 قش ىنلعجنال برايلوقيف اوقيف تيطعأ ىذلاري_غلأستال نأ ق اثيملاو دهعلا تيطعأ دق سبلأ كردغ“ ام مآ

 ينم أت عطقن |اذا ىتح ىنميف نمهللوقيف ةنجلا لوخد فهل ن ذؤي مثهنم لجوزع هللا كحضيف كقلخ
 ديعسوبأ لاقه_عمهلثمو كلذ كلهلالاقىنامالاهب تهتتا اذا ىتحدب ردرك ذيلبقأ اذكواذك نمهنلا
 || كلهلوقالالسو هيلعهتلا لصهتلالوسر نم ظفحأألةرب رهوبأ لاق هلاثمأةرسشعو ةرب ره ىنال ىردخلا
 || ىراخبلل ةياور فوهلاثمأةرمشعو كللذ كل لوقي هتعمس هنعىلاعت هللا ىضر ديعسوب لاق هعمولثمو كلذ

 أ ان :دتأي ىتحادثاكما ذه كنمهتلاب ذوعن نول اوقيف مب رانألوقيفاهنوفرعب ىلا ةروصلاريغىف للا مهيتأيفلاق
 هنوعبتيفانب رتنأ أ نولوقيف مب راثأ لوقيف اهنوفرعب ىلا ةروصا١ىف هللاميتايفءانفر عانت 5 اذافانب ر
 ماك تو ةمايقلاو ن ةروسري_سفنتف قأيسفةب ؤرلا ىلع مالكلاو ثيدحلا ىناعب قاعتبامامأ آتلق ب

 ىتارمدوجأنموهوفقعم كوشوذتبنوهنادع_ىلا كوش ل ثمهلوق هظافلأ بي رغح رش ىلعانهه
 «ليق او عورصملا ىرملالدجنملاوهتكءاهأ ى أب ونذلا هتقتب وألاقيهلمعب ىب وب نمم-بنخهلوق درباا

 ||| نأوهليقو اوقرتحا ىأ اوشحتمادقوهلوقرانلا ىف عقب ىتح طارصلا بيلالكهعطقتهنا ىنعملاو
 ا حتاروزبلا ىهو ءاح ار سكب ةبحلا ليسلا ليج ىفةبح لات بنتا كهل وق مظعلا ىدبتو 0

 دق دقلاقهناكف مسلابشقلاو ىناذأ ىأاهحب رىبشقهلوق هئثطاش ىلعءاملا هيقلي امودب زلاوهليسلا ليجو

 ءلاوةراضنلاو نسحلاةرهزلااهترهز ى ًارهلوقاهبطواطاعتسشا ىأاهزاك ذ ىنق ٍس ًاوهلوقاهح رىنمس

 لهأ نا دهناج ورخرانلا له رخآ ل عال ىنا سو هيلعهتلا ب صهتلالوسرلاةلاقدوعسم نباَنع (ق)
 5 ىّلماهنادبلا ليخيفاهت :ًيفةنجلا لخداف بهذاهللا لوقيفاوبحرانلا نمج رخل جرالوخدةنجلا

 0 ىلمابناءيلا ليخيفاهيت ايف لاق ةنجلا لخداف بهذاهلىلاعتهللا لوقيف ىالماهت دجو براي لوقيف عجريف
 8 اطاثمأةرشعوايندلا لثم |0000 هجن االاص فا لوعيف ىالما ديو ترانلوعيف عجرف

 لو هيلا لص ةللالوسرتي ًار دقلف كلملاتنأ اوىلب رخسم :1لوقيفاين دلال اثم ا ةرشعلثم كلناوأ

 ف سارضا ىأ هذجاون تدب ىتحهلوقةلزنمةنجلا لهأ !ىند كلذ لاقب «نامسفمابجاوت تدب وست كاسم

 اليحونلا لهأن م سان بذعي ل سوهيلعهتنا ىلمهنلالوسرلاةلاقرباج نع نانسالارن ىهه ليو هباين و

 له مهباع شريفلاقةنجلا باوبأ لعن وحر طيف نوجر خيف لاقةجحرلا مهكردتمئامجاونوك,ىت>رانلا ف
 لاهي ءاجام لك ةلاجا اومحفلاو مجلا ىذءرتلاهجرت ٍخ ليسلاةلاج ىف ةبحلاتبننأكنوتبنيفءاملا نم ةنجلا

 : جون اىلاعتهنلا ناثداحالاو ةِيناثلاةبآلاتادو رانلا اولخد لكلا نا ىلع اوال ةبآلا تل دف

 م هيلع ىتاذاو) ىلاعتهلوق ْه نوكر رمشملا مهو نيملاظلااهبف كرتو نبدحوملا عيج ونيقنملا

 زبذلل) شي رقرافكن م هنود نمو ثرحلا نب رضنلا نع (اور فكن بذللاق) تاحضاورثالد ى'(تاني

 مرن
2 

0 



 ل1 شا طال سه كاوشسزلا# حاط طلو قا مخل مام تمر للا اذا
 لاقوروضحلاهب دار أ نيدمءامدروالو ىلاعتلاقاكلوخدلاالةب ئرلاوروض+لا دورولا نم دارملا نوكي اذه
 اهدراوالا نم ناولاقهنأدوعسم نبا نع ىورواهنمن وجر خالواهنواخ دي مهنافرافكسلا ىف ةبآلا ةمركع

 جرخ م .رانلا نولخ دياعيج مهنافةنسلا لهأ هيلع وحصل والا لوقلاو اهلا ةءجار ةبانكملاو ةمايقلا ىنعي |||

 اثنوكسنامتاةا<لاونونمؤملا مهو كرشلا ىأ اوقنا نبذلا ىحنن م”ىلاعتهلوق ليلدب نامالا لها هنمهئلا ||

 نينمؤملا نمدحال توبال سو هياعةننا ىلصةللا ل اوسرلاقلاقةري ره ىبأ نعىورام هيلع لدي هيف تاخد
 مسقلإبدا ارا نيكحصلا ىفهاج رخأ مسقلاةاكالا ارانلا جيف ةبا اورو مسقلاةا<الارادلاهسمتف دلولا ن..ةئالث |[

 دنءلوقي لسوهيلعهللا لص ىنلا تعمساهتأةيراصنالارمشدم مأ 5 والا ك_:مناو ىلاعتهلوق

 هللالوسراب ىلب تلاقاهتحناوعياب نيذلا نمدح ةرحشلا باحصأ نم ىلاعت هنلاءاش نارانلا ل خ ديال ةصفح
 نبذلا ىجنت مث ىلاهتةهئلالاق دق سو هيلعهللا لص ىبنلالاقفاهدراوالا مكنم ناوةصفح تلاقفاهرهتناذ ١

 ىلبلاقيف رانلادرن نان رانديملأ ةنجلا لها لوقي ن ادعم نبدلاخ لاقواي اهي نيملاظلارذنو اوقنا ||

 ىوروىبط كرونأفطأ دقف نمؤماي زج نمؤللرانلا لوقت ثيدحلا فوةدماخ ىهواهب متر يم مكنكللو ||
 نمريكى جار بلا فو اهدرودةف نيما_.ىلا نممح نملاقاهدراوالام<:مناوىلاعت هلوق ىف دهاجم نع |[

 اهودرب اف متهج حيف نم ىجلا لاق لس .وهياع للا ىبص ىنلا نأ ةشئاعن ع (ق) رانلا نم نموملا ظحىهو منهج

 ءاضق منهج دورو ناكىأ (ايضقمام> كب رىلع ناك ) ىلاعتهلوقو يق اهرحواهجهو ىأ منهج عيفةلوقءاملاب
 اعيج ىأ (ايشج اهيف نيملاظلا رد و( ٌُك ارمشلا ىأ(اوقتا نيذلا ىجدنن مث) هبجوأو مكيلع ىلاعت هتلا ءاضقامزال

 ىدلخي قسافلاو ةريبكسلا بحاص نأ ىفمويهذمة مس ىلع ليل دةبآلا ىفةلزتعملا تلاق بكر لا ىلع نيئاج لقو

 ايقتم نوك الق سافلاو ن وةدملا مهواهنموجني نمةفص نيب ملا هنودري لكلا نا نيب هللا نأ ل يادب رانلا
 نمنأ كلذةح_ءادهثيوهلاالاهلاالهلوقب كرشلا قت ىذلاوهق تملا نابهنعبيجأوادبأرانلا ىف بف

 نال مهنا حص كرشلا نم قتمهناهياعقدص نمو كرسشلا نم قتمهنا لاقي نأحص هلوسرو للاب نمآ ||

 قتمةريبكلا بحاص نت بثفدرفملاهيلعقدص بكرا اهيلعقدص نمو كرشلا نمقتملانمءزج تملا ||
 اهوموت ىتلاةبآلا تراصفاوقتا نيذلا ىصت مئىلاعت هلوقموملعب رانلا نمج ر<نأب جو كلذتبثاذاو ||

 ثيداح أت درودقف صنلا ثيح نماماو ثحبلا ثيح نما ذهو مطوق داسف ىلع ل ئالدلا ىوقا نم مطاليلد |
 نم جرلاق لسوهيلعهللا ىلص ىنلا نع كلام نب سن أن ع(خ) رانلا نمدحوملا نمؤملا جار ىلع دن

 ةرب نزوهبلق فوهئلاالاهلااللاق نمرانلا نم جرو ري نمةريعش نزوءبلق ىفوةثلاالاهلااللاق نمرانلا |

 امحكب رىل_عناك )
 مهدوروناكوىا(ايضقم

 مح اواموتحمانئاك ابجاو
 اذا ىمالا متحرد_م

 بجوملاهب ىمسفهبجوأ
 م) اريمالابرض طوقك
 فيفختلاب ىلعو (ىجنن
 كرشلا نع(اوقنا نيذلا)

 ردو) نون.ءؤملام-هو

 هيف (ايثجاييفنيللاظل
 لكلا لوخد ىل_عليلد

 ليلو رذنو لاقدنال

 نابهذدملاو لس خدنو

 بقاعي دقةريبكلا بحاص

 هلاحمال وجني مل هنذردقب

 ةنيبتلا ةئزرلا تلاقو
 ةيصعملا نال بقاعيال || ىبأنع (قإ) ناميانمةياورفوريخ نمةرذنزوهبلق فوةنلاالاهلااللاق نمرانلا نم جرخوريخ نم ||
 0 ماا مرسلا ردبلاةاءلرمقلا ف نورا لهلاقةمايقلاموبانب رىرنلههنلالوسراياولاةسانلا نأهنعهللاىضرةريره |[

 سمشلا عببقب نم مهنف عبتيلف أيش دبعي ناكنمةنلالوقيف ةمايقلا موي سانلارسشحي كلذك هنورت كناف ||
 مب رانأ لوقيفدتلا مهين فاهوقفانم هيفةمالاه ذك قبو تيغاولعلا عبي نم مهنموردقلا عسبذي نم مهتمو ١
 انب رتنأ نولوقيف كب رانأ لوقيفُللامهيتًايفءانفرعانب رءاجاذافانب رانيا, ىتحانتاكماذ_هنولوقيف ا

 الاذثموب ماكتبالوهتماب لسرلا نمز وحب نملوأن وك اف هج ىفارهظ نيب طارمصا|برضيف مهوعديف |[

 نادعسلا كوش متيأر لهنادعسلا كوش لثم بيل الكمتهج فو لس لس مهللا ذئمون لسرلا مالكو لسرلا إ

 نم مهنف مها تاب سانلا فطخت ىلاعت هللا الا اهمظعر دق معيالهناريغنادعسلا كوش لثماهنافلاق مننا ولاق ||

 نأ ةكنالم اهلا يمأرانلا لهأ نمدارأ نمةجرةئلاد ارأ اذاىتحوجني م لدجني نم مهنمو هلمعب تب وب

 ءاضعأل ك أتنأ رانلا ىلعهللاموحودوجسلار اث ابمهنوفرعي و مهنوجرخيفدتلا دبعي ناك ن ماوجر خب
 كا هس دس سات: ع ورا اس[ فضل اك سك 5202: 2 0



 0 اطلس نجح .رخنل ىأ اززوؤ-وأة أوج (اينع نجرلا ىلعدشأ مهبأ) ةاوغلا نماي واغ تعبت ىأت عاش ةفئاط (ةعيش لكم نم نعزننلم)

 ٠ ءاسؤرلايتعمه دشابدارلا لبقو مهالواف باذعلإب مهالوأ مدقن بيئرغلا ىلع ر انلا ف مهانحر طاوعمتجا اذاف مهاتعأ ىلا فئاوط نم

 ظ ولىتحد شوه نموهوهوهتاص ىهىنلاةإإاردص ط وق_ىلمضلا ىلع ىنبم مهبأ هيوبيسلاق نيلضموالالض مهن وكل ,هءرج فعاضنل

 ناككفهصمخغ وفاضملاحضوبه يلا فاضملا نامهنيبنولوصوملا حضونة|صلان الا ذهو دش وه مه أل يفو بصنااب برعالهب ىج

 ومو ءانبلابجومانمئقوألصلا فدح نوكين أب جو فاشلاءانببجوب_(5837)_ لبق ن «ىفعيلافاضلافذح

 ادتيم ىعواةيرعم ىف
 || ىلععفروهو هربخ دشأو
 نعزننل هربدقن ةباكملا
 دش أ مهبأ مهيفلاقي نبذلا

 نأزوجيواّتع نجرلا ىلع
 نم ىلءاعفاو عزبلان روك

 انبهوو هلوقك ةعيشلك
 نعزننل ىأانتجر نءمط

 الئاق ناكف ةعيش لكضعب
 دش مهبأ ليقف مه نملاف

 لعفإب قلعت, ىلعو اينع

 ملعأ نحنامث) ندر.
 ق-أ (اهب ىلوأ مه نيذلإ
 ىأزيبمت (ايلص) رانلاب

/' 

 | لق نافليلذلاةروصكهنروص هينبكر ىلع كرابلا نا ليقو ناك لا قيضل كرلا ىلع نيئاج لْيقو تاعاج

 ]| قةدوهعملاةداعلا ىلعوثجلاباوفصو تلق ةيئاج ملك ىرتو ىلاعت هلوق ليلدب لكسلل ل ساح ىنعللا اذه
 || مايقلااهعمنوقيطيالىتاارومالاةدش نم مهمهديا.«قلقلا نم هيفا كلذو تالقانملاوتالاقملافقاوم |

 ْ | لهأو ةمأ لكنمىأ (ةعيشلكنم) نجرخنلىأ (نءزننامث) اوث اوثج موبكر ىلع نوثجيف مهلجر أى لع
 ش مهدئافليقوادرغواروخ ليقو ةأرج ىنعي سابع نب لاق (ايتعنب رلا ىلعدشأ ١ رافكلا نمنبد

 ش قوارفكدشأو اموجربك ًاوه نم ىتعالاف ىتعالار انلالاخداىف مدقي هنأ ىنعملاو ك ”ريشلا ف مهسيئرو

 || دشأناكنفرفك الافرفك الا مدقي مث نيلواغم نيل-!سم ماهج لوح اعيج نورضح مهئارابخالا ضعب
 || 0 بجاو لضم | لاضا!باذع نال دشأو مظع أب اذعب صخهرفكفادر مهم

 لاق كل ذاف باذعلا لصاب صيصختلا ال ب اذعلاةدشب صيصخت يملا اذهةدافو لان فيينا عبابا

 وعم ليقو باذءلا ىف موقلا كارتشا عمالاىلو ًالاقيالو (ايلصاهب ى وأ مه نيل معأ نحنا م 7 مهعيجف

 ليقواهدراوالا مكنمامو ىأ (اهدراوالاك:مناو) لجو زعااوق جف رانلالوخدب قحأمهناةبآلا

 د 'درولا ىعمقاوفلتخاو ناكملا ةافاوموهدورولاو اهدر والاد أ نم مكتمامةئلاو ىأرمضمهيف مسقلا
 | لوخدلاانهدورولاىنعمنورثك الاوس ابعنء١لاققف اهدراوهلوقىف ةبانكلا «يلا ف رصنت امفوانهه

 نا مفان ناىورام هيلع لذياهنماوقنا نيذلاهنلا ىجني م رجافلاوريلااهلخ ديفرانلا ىف ةعجار ةيانكلاو

 11 ًارقفلوخسلادورولا سبل مفانلاقف لوخدلاوهس ابعنءالاقف دورولاىف سابعنءالأسقرزالا

 انا او فانيلا مالم أ ءالؤهاهلخدانودراواط متتأ مهب بسجل نود نم نود متامو يناس ايع

 ]لوخديلاف نذ كبي ذك اهنم كجرخ نأ هللا ىرأامو اهنمهللاىنجرخ نأوجر ااءاو اهدرتستناو || فكيابقلعتت ءابلاو الوخد
 منعربخ أ ىلاعت هللا نال رورسلاو ةطبغلا عملب ةتبلا با ذعالوررضالو فوخريغ نملوقي رانلا نينمؤملا الا) دحأ (مشناو)
 ٍ :هنلا نا لمح تلفاهءاذعورانلارح ني:مؤملا نععف دب فيكت لق نافربك الا عزفلا مهزحال مهنا ا 0

 4 :راتلا نمرافكل نادال ةقصالملاءازجالا لع جي ىلاعتهننان !لمتح ونونمؤملااهريعتفرانلادمخ ثلا دما 0

 هالي 20| هيلع ميهارب اق ف تناك اك امالسوادر, نينمؤملا لعن وكس نينمؤملانادبالةقصالملاءازجالاو 0 5 4 ا
 رانلا هطوخدت افا باذ_ءنينمؤملا ىلع نكي لاذاتلق نافاهملأ نودح الاه نيطكوملاةكنالملا نأاكو له 7 ميما

 00 يحدعل وعاد هدي زبام كلذنا اهدا موو هيفّتلق مهدرو ىلا 6
 4 ناكول ىلاعت هلوقلورانلا
 : : الا باذ معلا كلذاو دهاشاذا مهن !اهئلاثواهبف نوفاب م هواهنم نودلخت نينمؤملا نوري يح راتلا ا نا ةمىل ءالؤه

 ديالاولاقو لوخدلا دورولا نم وي رعم ةنجلا معني مهذاذتلادب زملاببسكلذراص رافكلا ا ا
 نايسيس نوممسبلا نودعبماهنع كئلوأ ىنسحلا انم مط تقبس نذلا ناىلاه:ةلوقلادبأ نمؤمرانلا اهتاةاجتلاذا اوقتا نيذلا

 اذ ىلع نوكتفاهلدالارجافالورب قبال لوخدلا دورولا مالسلا هيلءهلوقاو لوخدلا دعب نوكنت
 للوخدلا ىنعمبدورولا ل يقو ىطأفطأ كرون ناف نمؤماي زج نمؤمللرانلالوقتو ميهاربا ىلع تناك كك امالسوادربنينمؤملا

 درو الو ىلاءت وقل روضحلا دورولهنادبع نعو تاغنالا ىلع ةروهسشلا :ءارغلا لمحتو مهنمناو سابعنإ/5«ارفلرافكلاب صتخي
 كَ ام طارصلا نال طارصلاىنءرورملادورولاةداتقو نسحلانعو اهءاذع نعدارملا نابهنعسيجأو نودعبماهنع كئاوأهلوقو نيدم

 1 | هيلعهلوقلايندلا ىف ةدسج ىجلا سموهرانلا نمؤاادورو دهاجم نعورانلا ل هأفذاقتي وةنحلا لهأ

 3 9 لفاشتلا فو كسلا مفخراةاللاةردسلإبث نب ًأولاقرعن لاق دورولاب تنفي أرخآل ةباحصلا ن٠ «لجرلاقورانلا نم مم لك
 لسيفاييلع

9 



 لقتتن نأ كلام الفاهيف نكنامو نك امالا نمانفلخاموانمادقامهلىأ(ايسن كب رناك اموكلذ نيبامو انفلخاموانيديأنيبامهل) |
 قاف نايسنلاوةلفغلا هيلعزوجناللاوحالا نم ث دحتامو نوكسوةكرح لكبملاعلا ظفاماوهو هتثيشمو كلما ىمابالا ناكم ىلا ناكم نم - -

 بروهىأ فوذحم ًادتبمربخوأ كب رنملدب (امهنباممضرالاو تاوملابر) هيفانل نذأ اذاالا هتوكلم ىفبلقتن نأانل :
 ىلعربصا ىأ (هتدايعلربطصاو) هتدابع ىلعتتلاف (مهدبعاف تافصلاهذهم فصتمهنا|تفرءامل هلوسرالاقمثضرالاو تاومسلا
 لهو الثمواهبش (ايمسهللءتله) اهبناينالا نم ناس دا قاسشملا لعرب صاودوبعملاةدابعل د يسخن /

 هتدابع نمدب نكي مل هدالووقللا ةدايعلادامعلاهبلا هجون دوبعمال نأححصاذا ىأ قلاب دوبعملاب صوصخم هنال هريغهنلا مساب دح أى مسي ٍإ
 (ايحجرخأفوسلتماماذن !ناسنالالوقيو) لزنفاذك ان "رصامدعب ثعبن ألاقو امظع ف اخ نب ىنأ تفاهتفاهقاشم ىلع رابطصالاو /
 اف لمعيال ءادتبالا مالدعبام نال )1١( عنتم ج رخابهباصتت وثعب أتماماذاىأ ثعب أ وهو مالكلاهيلعلداماذا ىف لماعلاو ا

 هيسس

 ىذو فهكلا باو ح ورلا يمأ نعدوهبلاهلأس نيح ٍلسوهيلعهللا لص ىنلا نعلي ربج سبتحا ليقو
 هللاقف مايأ دعب لزن مث ٍلَسوهيلع هللا ىلص ىنلا ىلع قش ىتحهللاءاشن ليو اوادغو ريخألاقف نينرقلا

 كيلا قوش تنكى اول, ربج هللاقف كيلا تقتثاو ىنظءاسىتح ىلع تأطبأ سو هيلعةنلا ىلصةنلا لوسر
 هللا لنا و كب ررمابالا لزنتت امو ىلاعن هللا لزن أف تسبح تسبيحاذاو تلزن تعب اذار ومأم دبع ىنكلو ظ

 نيبام لعهلىأ(انفلخامو اني دب نيبامل) هلوقو يو ىلقامو كب ركعدوام ىجساذا ليللاو ىحدضلاو ىلاعأ
 ىضاملا تاقوالا لك اناربدملاوهىأانفلخامواني دين يبامههلوقب كلذدك أل يقوانفلخامو انيدبأ |
 ايندلا نم ىغمام ىأانفاخامو باقعلاو باوثلاو ةرخآلا يىمأ ماني دب أ نيبامهلهانعم ليقو لبقتسملاو
 راديقموهو نيتخفنلا نيبام ىأ كلذ نيبام ليقوةعاسلا موقت نأ ىلاتقولا اذه نم ىأ (كلذ نيبامو) |
 ناكامولانتايحةدمىأ كلذ نيبامواهنم ىضماما نفل خاموايتدلا نم قباماني ديأ نيبام ليقونس نيعبرأ |
 كلذكن وكي نم ىأ(امهنيبامو ضرالاو تاومكا بر) ككرتامو كب ركيسنامىأايسان ىأ(ايسن كبر |
 نيب لصاح هنالهلا قاخدبعلا لعف نأ ىلع ل يلدهيفواهلك اطاوحأر بدين أدبالهنال نايسنلا هيلعزوجال ||
 (ايمسهل ملعت لهإ) هيهنوه سمأ ىلعربص ا ىأ (هتدابعلريطصاوهديعاف) ىلاعت هلل ناكسف ض هرالا اوتاومسلا ||
 ناسنالا سنج ىأ(ناسنالا لوقي و) ىلاعتهلوق © هتلاريغةثلا مسا دحأ لعت له ليقوًلثم سابعنب لاق |
 ف وسل تماما أ) ثعبللار كتم ناكو ىجحجلا فاخ نب ىبأوهليقو ثعبلاا وركن نيذلارافكلاهبدارملاو |

 ىنعي ركفتي ورك ذتيىأ(ناسنالارك ذيال ادأ) ىلاعتهنلالاق ثعبالابي ذكسةوءازهئساهلاق (ايح جرأ ١

 ىلعهيلدتسيف هقلخ ءديىفدحاجلا اذهركسفتيالوأ ىنعملاو (ًايش كيلو لبق نمءانقلخانأ) ثعبلاركشم |
 الذاهيلعاوردقامراصتخالا اذه ىلعثعبلا ىفةتخداربإ ىلع قئالخلا لكا عمتجااولءاماعلا ضعب لاقةداعالا |
 ىبنلل في رش هيفو (كب روف) ىلا عتلاقفهسفنب مسقأم ُة الو داحالا نم نوهأايناثٌةداعالا نا كشأ

 ىأ (نيطايشلاو) ثعبلل لب ركشملا نيكرسشملا ىنعيداعملا ىفمهنءمجنل ىأ(مهنرشحنل) سو هيلعةتلا ىلدا
 سابع نب لاق (ايثج منهج لوح مهنرض حال مث) ةل كلس ىف ناطينن عم .رفاكلكرسشح هنا كلذو ٍنيطايشلا عم

 ديزل مويلا لوفتالفاهلبف ملسوهيلعةللا ىلص دمحم لير بج باوجاذه ناكفلاقةبآلاانفلخامو انيدب نيبام4ل كب ررمأب الا لزنتن
 ةلخادلاءادّتالا مالو عاف

 نومضم دكؤتو لالا

 فرحت عماج اسافةإجلا

 ديكوتلا تصلخ لابقتسالا

 لاملا ىنعم لحيمضاو

 اضيأ ديكوتلا اماذا ىامو
 انا اقحأ لاق دنأاكفن

 هحو ,لع كالطاو توملا

 داعبتسالاو راكتتسالا

 هؤالباو فرفلا مدقتو

 تقووهتوملادعبامنا

 هفوة رام ةايحلان وك

 و ذيالوأ) مهراكن اءاج

 ىءاش فيفخ (ناسنالا

 رك ذلا 32 مداعو مفانو

 لاذلا ديدشتب رئاسلاو

 و ذتبءإصأو فاكلا
 ءاتلا تعدافىبأةءارقك

 رهاوجلا ج رأ ثيح قاما ةردق ىلع دأ كلت ناذ ىرتخالاةأشنلاركنبإل ىتح ىلوالاةأشنل لاح رك ذتيالو كلذ لوقبأ ىنعيفطعلا فرزحو هيلع فوطعملا نيب راكنالاة زم تطسوو لوقي ىلعرك ذبالتفطعواولاوربدهالوأ ىأ لاذلاف (ثااث-(نزاخ) - ا"
 قيرفتلادعب ةعومجهيلعتناك امىلااهدروةدوجوملا ءازجالافيلاتالااهبف سيلف ةيناثلاام آو دوجولا ىلا مدعلا نم ضارعالاو
 ةلزتعللاف الخ عرشب سيل مو دعملا نأ ىلعو انيام ىلعليلدوه ( ايش كيرلو) هناقبةلاح ىهواهيفوه ىتلاةلاخلا لبق نم (لبق نما نقلخانا)
 نم مممانرق عم نو رشح ىأ عق وأ ٠7 عمىنعمي وتفطعالواولا (نيطايثلاو) ثعبللنب ركنلارافكلاىأ (مهنرششحنل كب روف)
 مهنرضحنلمث) هلوسرنأشل ميخفتهلوسر ىلا اضم همسأب هللا ماسقا ىفوة|ساس ىف ناطيش عمرفاكلكنرقي مهووغأ نيذلا نيطايشلا

 ئطاش ىلا رسشحلا نمنولبقي ىأدجاسود و>ءكووثجوإصأ نال لوعف هنز وو بكرلا ىلع كراب ىأثاج عج لاح (ايثج منهج لوح
 مهما دفأ ىلعةاشمريغ مهكر ىلعةاثج فق وما ىفاهبل ءاوناك تلا مطاح ىلعالتع منهج



 وكلا جنم هنعفللا ىضر ىلع نءوسوفنلاذالم (تاوهثلا اوعبتاوإ) ةضورفلاةالملا اوكرث (ةالصلا اوعاشأإ
 ب عودا شرد لاو ىغ برم دنهرش اكو ازج (ايننوفليفوسف) ةمالاهذه فوه هنعهللا ىضرةداتق نعوروهشملا سلو

 ةكنععجر (بات نمالا) روزلا دهاشو قاعلاوإب رلالك اورجنا براشوانزلا ىلع نب رصلل د عأ هج فداووه دوعسم نباو سابع
 | (ةنجل !نواخ دي كنئلواف ) هنامعادعب (احاصلمجو) هطرشب ( نمآو)

 لع لمتشنةنجلا نال ةنجلا نملدب (تانج) ملظلا نمأيش نوماظيالوأ مط فغاضبلب هنوعنمبالو مطامعأءازج نم أيش نوصقنبال ىأ
 ونا) ة ةماقاماقماهنوكل ةنجلا ضرال لعوأ ةمافالا وهو ندعلا ىنعل اعاهنالةفرعم (ندع) حملا ىلع بصنو أس فج اهنال ن دع تانج

 0 ءاصتخ الاوهو هيلا مهفاضأأهنالو ,هرك ذ قبسات احلاصل!نولمعي نيذلا نينمؤم ا نيبئاتلا (5 .( هدابعىأ(هدابع نجرلا دعو

 صاصتخالالهأ ءالؤهو

 اهدعو ىأ (بيغلإ)
 ةرضاح ريغ مهنعةبئاغ ىه و

 الاهنع نوبثاغ مهوأ

 ريمض (هنا) اهنودهاشي
 نجرلا ريمضوأ نأشلا

 هدوع ءومىأ(هدع دناك)

 مهىأ (ايتأم) ةنجلاوهو

 (اهيف نوعمسبال) اهنونأإ
 وا (اوغل) ةنحلاىف

 نمهتحن لئاطلاموأابذك

 حورطلا وهو مالكلا

 بوجو ىلع هيبنت هيفوهنم
 ثيحهئاقتاووغللا بنجت

 الىتلا هراد< دعهللاهزن

 ظ أي ب زوماظيالو) ركب وبأو ىرصب و كم ءاحا ستفوءايلا مهب

 رهظلا ىلصي الن أو هو اهتقو نعاهورخأ ليقو ةضورفملاةالصلااوكرت ىأ(ةالصلا اوعاضأ) ةمالامذهىف مه

 | اليسا اوهشاورث ؟ىأ (تاوهشلا اوعبتاو) برغملا ىنأت ىتح رصعلاالو رصعلا ىنأب ىتح
 ىلعمهضعب وزني نامزلارخ ف نورهظ: موقءالؤه ليقوروخلا ٌبرشو ىداعملا اوبعتال يقوىلاعن هللا

 ًايعتسنل ماهج ةبدو أن او مهج داو ىنلا سابعنبا لاق (ايغنوفلي ف وسف) ةقزالاو فاوسالا ف ضعب
 ةعلالهالو هنع عزنيالىذلا | رلالك الودل ع نم دلارجلاٍب راشلو هيلعرصلا ىفا ازالد_عأهرح نم

 4 ؛ امهج ىفداو ادي راب ليش طل خيم 0 ووه ليقو ٍروزلا دهاشلو
 | ف ليفو مهجاهع ستسنفركبلا كلتا حتف ماهجتبخ الكم يطا ىم_نرثب هيفاوحاهدشأو ارعق

 3 © ةيؤرلاعمةسبالملاو عامجالاهانعملب طقف نوري نوقلي ىنعم سيلوابا نعواك اله ليق و اناريسخ

 رغك ما اوتاولصاا فريصقتلا نم بان نمالا ىنعي ( اص لمعو نمآو بات نمالا) ىلاعت

 نجلا صو مثأيث نوصقنيال ىأ(أيش نوماظيالو ةدجلا نولخدي كئلؤاف) ىلاعت هللا ةءاطبا اص لمعو

 اعوىتلا) مودنالاهناف ين دلا تانج فالحب م اودلااهفص وةماقا ٌنيتاسب ىأ (ندعّتانج) ىلاعتلاقف

 .:[ىأ(اينأمهدعو ناكهنا) اهنعن وبان وهر نعقباغىهف اهنوربال مهنا ىأ (بيغلابهدابع نمحرلا

 هابى أ(اوغلاهيف نوعمسيال) هتعاطّلهأوهنلاءايلوأهينأي ىأاينأم ةنجاوهوهدوعوم» دعو ىنعم ليقو
 ف | تا ا مالسلاوامالسامخن وعم سي لب ىنعي (امالسالا) مالكا لوضف وهو اشو
 5 بما توه ليقواهتياستن وعم بيامتام ا ؤياماهيف نوعميالةنجلا لهأن ا كلذو ةمالسلا ىنعم

 5 امالسالاا اهمف فيلكت

 | الالاف (ابنعو ةركب اهف هقزر ملو) مهياعتتل مل توه ليقومهيلعؤكتن الا مستو ضعب ىلع 0 5 07
 ٠ ةازراب نونؤي مهتكلوادب رون ف مهلب ىشعلاوةر كبلاهب فرعي ىتحراهمالو ليلة نجلا ف سدل 2 وأ ةكالملا .

  0 5نابل ترحيل غر راهنلاتقونوفرعي مهنا ليفو ايندلا ف مهتداعكر اهلا فرطرادقم

 الوقالااهيف ١  01طف أ ف رعنال ب رعلا تناك ل يقورتقنالو قيدضتريغ نم قزرلاة عسو شرعلاةيهافرهنمدارملاليقو

 ةمقنلاَو م رو هرون ىلا ةنجلا كلن ىلامتهلوقو# كلذبةنجلا ىلا ءتهنلافصوف ىشعلاوةركبلاب هب قوي ىتلاقزرلا أ ود ل ةءراء تملا.
 3 |. يرانا لحالتك ىلا نك اسملا نائمؤملا هدامع ثروب ليقولزننو ىطعن ىأ ده وه 3 عاعنم و

 ءن'ا نع © 2 رممأبالالزنتنامو) ل جوزعهلوق يو هدابعنم نيقنملا ىأ(ايقتناك مالسلا ىنعم ليقوروهجلا

 تاغ ةانروزتا ءرثك ًانروزتن أ كعنعاملي ريجايلاق ملسو هيلع هللا بص ىنلا نأ امهنعهنلا ىضر انو ةمالسلاب ءاعدلاوه

 9 0 نمهيفامالواتب دملا لوضفووغللا باب نمهرهاظناك ةمالسلابءاعدلا نعماينغأ مالسلارادلهأ ناك

 شل راهنالوليالذاايندلا نمراهنلا فرطرا دقم ىلعمهقازرإبنونؤبىأ (ايشعوةركب اهبف مهفزر مطو) مارك الاة لاف
 هللا ف صوف برعلا دنع شبعلا ل_ضف أى شعلاو ةركسبلابقزرلاو اهتاخراب ليل ارا دقمو بجحلا مفرب راهنلارادقمنوفرعياماو
 يلا 1 تارماهاجنىأ (اندابع نم ث رون ىتلاةنجلا كلث) ماودلا دي رتايشعو ركبنالف دنعان أل وةتاكقزرلاماو ددارأليقو
 ا 2 كرشلا نع (ايقتناكنم) امكح توم رفكلا نالاونم ءاوارانلا لهال تناكىتلا نك اسملانوئريليقواهتبقاعواهترمت
 زيتلاو (كب رسمابالالزنتتامو) لزنف انرو زئاعرتك ًانروزتنأ كعنمام لي ربجايلاق مالسلاهيلعىنلان أامهنعمتلاىضر
 لالالا 0 ا لا ::نأ, دانه قمل لوالاو قالطالا, !علوزنلا, عمو لهم, طل وزتلا, عم ناسعم
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 قلطن لاق كانه هتكرتو كتبت, ىتالاق سمشلا علطم دنعالا توعهدج أ اللاقف كلذ فيكولاقادبأت

 عفربناكبهولاقو اتيمهدجوف كاملا عجرف ئمثسيردارمع نمقبام هتلاوفتامدقوالا هدمت كارأ
 تدعي قاتخار لال ايكون .ز ف ضرالا لهأ عسيج عف ربام ل ثمةدابعلا نمم ل ردا

دلا موصي سي ردا ناكو مدا ىنبةروصىف هانافهلنذافهنراب ز ىفهب رنذاتسافتول ١
 تقوناك امافره

 ىفاةثلاثلاةايالا فه لاقو سي رداهركناف لايل ثالث كلذ لعففهعم لك أ, نأ ىباق ماعطلا ىلا هاعدهراطف

 لاقىهامولاق ةجاح كيلا ىل لاقف كبحصأ نا ىب رتنذأتسا توملا كلمانأ لاق _تنأ نم ل-عاناديرأ]

 امتوملا كلمهللاقفةعاسدعب هيلاهللااهدروهحورضبقف هحورضبق!ناهيلاهتلا جواف جور ذقأ]

 ىلسه رداهللاقمثهلادادعتسادشأ نوك اذهمغو توملابركق وذاللاقح ورلاضبق كلاؤسىفةدئافلا|

 برقامافهعفرفهلهنلانذافرا لاو ةنا ىلاواهبلارظنالءامسلا ىلا ىنعفرتلاق ىهامولاق ىرخ أ ةجاح كيل ٍ

 كف لاقل ءففاهدراف اهءاونأ عفر نأكلاملأس أن أدب رألاق ىهامولاق ةجاح كيلا ىللاقرانلا ٠ ش

 كلملاهللاقاميندب مكحاكلم هيلاهنلا ثعيفاهنم ج رخأاملاقو ةرحعشب قاعتف كرقمىلادوعتل جارك ١

 اهتدروانافاهدراوالا < :م ناولاق مثهتقذ دقوتوملا ةقئاذ سفن لكلاق ىلا عتنلا نال لاق ج رخال لإ

 ال ى سحاب وةنملا ل_خد ىتذاب توما ثالم ىلا ىلاعت هللا جواف جرح أ تساف ني جرخمباهنممهامولاقإ ا

 وه موقلاقف تيم مأءامسلا ف جهنقاوفلتخ اواياعاناكمهانعفروىلاهتهلوق كلذف كانه وهف جرقأ]
 امو ضرالا ىفنانئاءايحأ ءايدنالا نمةعب رأ اولاقوا ذبل دتساو جوه موقلاقو لوالابلدتساو تب

 نم مهيلعةللا منا نيذلا كتا وأ) لجوزعهلوق ُُ ىسيعو سي ردااهوءامسلا فنانئاوسايلاورضخنا]]

 نم) هفصو مدقتا-«اهريغوةوبنلابمهيلعةللا عنأ ةروسلا هذه ىف نب روك دلاَللاةراشا كر 1 (نييبنأ

 مهيلعهمال_سودتلا تاوا_ص ىسيعو ىحواي رك زو نور هو ىسوم مهو بوقعبو هو ليئارشاةن وذ, نم ٍ
 اوفرةةو.نلاباوفرسشاكمهنا ىلع كلذباهينم بيترتلا اذه ىلع مهرك ذ نيذلاءادنالالاوحأ ىلاعت هللا بترأ|

 مالسالا ىلاانيده نم ليقو انيفطضاوان دشرأ نمءالؤهىأ (انيتجاوانبده نعو) ىلاعتلاق مثبسنل

 ىلاعت ةنهاربخأ كاب عج (ايكبو) دجا س عج (ادجساو هر نح رلات انآ مهيلعلةناذا) مانالا ىلعانيبتجا ْ

 ارذحوافوخواعوشخو مدار ياودجتاسلا تانا اوعمسذا اوناك مالسبلاوةالطلا يبلع يالا هَ

 دءولاورانلاو ةنجلارك ذتايالا نم دارملالبقو مهيلعةلزاملابتكلا نم هبمهصخام تايالا نمدارملا
 نآرقلا عامسدنعباقلاعوشخو ءاكتبلا بابحتساهيفف ديعولا
 هذهةوالتدنع دبس نأ عمهم او ئراقلل نسف نارقلادوحس مازع نم ميم ةروسةدحسسو لصف

 ناهسةدح سأر قنافةدجسلا كل:بساني اع وعدن نادحسف ةدحسةنآ أ ارق نل تسي ليقوةدحسأ

 | معنملا كدابع نم ىنلعجا مهالا لاق يسم ةدحسأر ق ناو كل نيعشاخاو كيلا نيك ابلا نم ىنلعجا مهللا ل

 | نم ىنلعجا مهللا لاق ةدحتسلاملاة دحسدحم_سناو كنايةوالت دنع كل نيك ابلا نيد_جاسلا مهيلعأ]

 | فاخن) ىلاعت هلوق و ك ىمأ نبع نب بكشسم لا نم نوك نأ كب ذوعأو ك دمح نيح.سملا كهجول نبدجاسل

 مدآ ةب رذ نمسي رداناكو ضيعبتلل نم (مداةيرذنم) مسهيلع

 م ومرممبوس7 حا

 | ليقو مهعباتو مهب نمددوببلا مهبدارأءوس موق ىأ(فلخ) نبر وك ذملا نيبدنلا دعب نم ىأ (مهدعل نر

 ءايبنالا عديج نالنايبلل نم (نييبنلا نم مهملعهنلا من نبذلا) سإ رداىلاءاي ركز نمةروسلا ىف نب روك دملاىلاةراشا (كنلو

 حوت ىبادج هنال هنمهب رقل

 (جر عما عم)
 نمةيرذ .نم ممهاربا
 ماسدلو هنالج ون عم لج

 .ةيرذ نمو) حوننإا
 قحساو لعيمسا (ميهاربا

 (ليئارساو) بوقعيو
 ليئارسا ةيرذ نموىأ

 ىسوم مهو بوقعيىأ
 ىحي واي ركزو نور هو

 نم ميم نال ىسعو
 لمتح( نمو)هتيرذ

 ةقزالا نم لدغ ةيدسلا
 نساحل (انيده)ةيناثلاو

 نب نجاد ) مدابإلا
 ةءب رشلا حرمشاو أ مانآلا
 ىتتاذا) ةقيقحلا ف شكو

 اذاىأ( نجح .رلاتانآمهيلع

 ةلزنملا هللا بتكمهيلعتيلت
 1 ا مالكو هو

 كئلوالاريخ نبذلا تلعج

 ناك هلةفص هتاعج ناو

 ةيرتك ايلا لطم اريل
 نأعم لكما كلاود

 قيقح ريغ ثزأتلا
 اوطقس (ادجسا أو رخ)

 ندجاس مههوجو ىلع
 نيك اب (ايكو) ةبغر

 دوجسك كاب عج ةبهر

 د_ٍجاس عج قدوعقو

 اولتا ثي دحلا ىف د_عاقو

 مناو اوم او ناوكملا

 ندعو اوك ابتف اوكبت

 نكرةلاتأرقىرملا اص
 لنا ىل_دهللا لوسرىلع

 نس ءاخ (مهدعب نمبتافن )اثال'ىلعالا ىف رنادءمس ةواكادوحس فلوق وعاك-بلا نيف ةءارقلا هذه اصايى لاقف مانملا ىف لسو هيل /



 لانتجر لجأ نم(اتجر نمهلائبهوو) مدام نعم يدنك ايجانمىالاح (ايجن ) ناكمولزنمال ةناكموةلزنمب, رقن (هانب رفوإ)

|باتكلا ركذاوإ) هنمانسربك ناك نورهفالاو هيخأةوبن هلانبهو ىأ لاح (ايبن]هنملدب (نوره) لوعفم(هاخأ) هيلع
 3 

 انوداع ىتح هناكم ىف ةنسهرظنناف هيلادوعي ىتح هناكم ميقب ن الجر دعو هيفاو(دعولا ( ؟؟*م,) قداص ناك هنا) حصالا ميهاربا

 حجذلا ىلع ربصلاه سفن نم

 هب ردعيمل ليقو وف
 هصخاماوهزحنأالا ادعوم

 ناك ناو دعولا قدمب

 ءايبن الا نمهريغىفادوجوم
 نءروهشملاهباكوهلافي رسشت
 ىا (الوسرناكو)هلاصخ

 اردنم اريخي (ايبن) مهرج

 نالهتمأ (هلهأ ماين اكو)
 هنن ل هاو هتمأوبأىنلا

 نهادب لهنا ىلع ل يلد هيفو
 (ةوكزلاوةواصاإب) هريغ
 تصخ اهعاهنا لمتح

 اما امهنال نات دامعلا ناناه
 ةيلاملاو ةيندبلا تادابعلا
 (ايضرم هب ردنعناكو)
 لصالا ىلعاوض م ”ىرق
 باتكلا ىف رك ذاو)
 لوأخونخاوه( سي ردا
 مالسلا هيلع مدآدعب لاس م

 طاخو ملقلاب طخ نم لوأو

 موجنلا لع فرظنو ساب
 نب زاوملاذحتاو باسحلاو

 لتاقفةحلسالاو ليباكملاو

 هب ىمس مطوقو لبق ىنب
 هللا نتك ةتساردةرثكل

 نماليعفا ناكولهنال حصيال
 ببسالاهيف نكي /سردلا

 ناكوةيماعلاوهو دحاو
 نم هعانتماف افرصنم

 هنا) محلا ليلد فرصلا
 وعي ةكئالملاهتعفر هاتعم ليقو هللا دنع يلزلاو ةوبنلا فرسشوه (اايلعاناكم هانعفر و ) ةفيحص نينالث هيلعمتلا لزن أ (ايبن اقيدص ناك
 ابعةرثكل ببح هنا كلذو ةنجلا نم ىلع أ ئئشال ةنجا ىلا نسما نعواهبف جارعملاةليل )سو هيلعمتلا ىلص ىنلا هآر دقو ةعبارلاءامسلا ا
 1 :دز أةنجلا ىنلخ دأ لاق ملعفف ةبه رددز أر اناا ىنلخدألاق و ىخهنلا نذإب كلذ لعفف ىلع نهيتوملا ىنقذأت وملا كلل لاقفةكناللا
 7 ١ اطيق رخ ديف ذابو لف قذإ لج وزعمتالاقفةنجلا نم جرا اث ٠ فرانلات دروو تول تقزدفلاقف جون اهل

ىأرو نبدم ن«لبقأ نيح كلذوربب زلاهمسان الاقي و نبدمو
 اعلا برةللاانأ ىلا ىسومايىدونفرانلا 
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 «ءعمس ىتح بج | ىلءهعفر ليقو همالكه عامسابي رقنلا ىنعموهلئوهب رقسابعنبالاق (هانب رقو)
 لانب هوو ])ايجانم ىأ(ايحن) ىلا ءتدل |وفوهوةاحانملابهانفرشو ىأهتازموهردق مفر هانعم ليقو مالقالا

 , اف نأ نوره ىلهأ نماري زو ىل_عجاولاةفدب راعدىسومنا كلذو (ايبن نورهءاخ أ نجر

 اذاو) لجوزءهلوق هَل ىسوم نةربك أ نوره ناكوهلةبههامسكلذإو نورهىلا لسرأو هنوعد
 (دعولا قداصناكهنإ) مسوهياعهنلا ىبص ىبنلا دجوهو ميهاربا نب ليعمساوه (ليعمسا باتكلا

 الثهناكم ليعمسافقوف لجرلا عجري ىت>هناكم موقي نأالجر د عوهن ليقودب ىفرالا أيش دعبل هنا
 1 قاما !ذوبهللا هفصوف هب فوف عذلا ىلع ربصا|هسفن دعو هنا ليقو لجرلا هيلا عجر ىتحداعيملل

 ناوراهنلا لكفاراهنهدعون |لاقفرظنني تقو ىأىلااداعيم دعي لجرلا نع ىتعشلآل مسه رششلا
 () ىرت الص تقوىلار ظنت ة الص تقوىف هدعون ا لاقف كلذ لثم نع مهضعب لّمسو لالا لكف اليل

 ,! اهفلخ نيح ةكمىداوب ليعمسا مأرجاه ىلعاولزن نميلا برعنمة|يبق مهو مهرج ىلا (الوسر
 ١ ىلإ ةهللا نعاربخ ىأ (ايبن ) نعلا لئابقوبأ ناطحقو اش نب راع نبناطحق نب مهرج وه مهرجو

 الا ىهو مهيلعةضورفملاةالصلاب ديرب سابعنب !لاق(ةوكزلاوةولصلاب) هتمأ عيجو هموق ىأ ( هله سماي

 دعناكو) مهاوس نم ةو دق مهلعجيل ةدابعلاو ةالصلاب ىمالا ىف هلهابأ دبي ناكل يقوانيلعتضرتفا ىلا

 وه هللا دنع ضرملانالحدملا ىف ةباهناذهوهتلاسرو هتوبنلهيضر ليقو هتعاطب هنلاماق ىأ (ايض م

 ءاهمساو حون ىبآدجوه( سي ردا باتتكلا فرك ذاوإ لجوز ءهل |وق قو تاجردلا ىلءابةعاط لكى

 سبلوبايثلا طاخ نملوأو لقلابطخ نملوأوهواطايخ ناكو بتكسلا هسردةرثكل سي ردا ىمس
 باس ا لعفف ارظن نملوأورافكلا لتاقو حالسلا ذا نملوًاوهودواجلا نوسبلي لبق نماوناكو
 ف( ايلعاناكم»انعفرو ) ةفيحص نيثالث هيلع لزن أو ةوبنلابهفرسش ىلاعتهنلا نا كلذ و (ايبناقي دص ناك

 م نع كلام نب سن ىوران هيلع دبحصالا وهو ءامسلا ىلا عفردنا ليقواين دلا ىف ةبترملاولعب ةعفرلا
 ام | اراها ةسبازا ءامسلا ف سي ردا ىارهنأل سو ءيلعهقلا ىلصىنلا 90 يو

 ظوفياصاف ةجاح موب تاذراسهناهربغو رابحالا بعك هلاقام ىلعةعبارلاءامسلا ىلا سي ردا عفر ببس
 !٠088| هاو مويا ماعةنامسحت ةريساهلمحب نع ف يكفامويتيشمىفا برايلاقق سمشلا
 رسشلا رح ىنتقلخ برايلاقف فرعيالاماهرحو سمشلا ةفخ نمدجو كاملا حبص أ امافاهرحواهلف'
 جاف برايلاقهترجافاهرسواهلجب ك:عءففخ نأ ىنلأس سي ردا ىدبعنالاق هيف تبضق ىذلا

 لاق ن ًاسامم ناكفهلأس:سي رداناكف سب ردا ىتأىتحهلنذافةلخ هند وىندب ل عجاوهنب و

 ءواركشدادزأ ىلعل ىلج أويل هيلا ىلع فشاف توما كلم دنع مهنكمأو ةكسئالملا مرك كنا تربخأ

 نسم لا علاطمد_:ءهعضوو ءامسلاىلاهعفرف هملكمان ا واهلعج ًاءاج اذا اسفن هتلا رس ؤيرال كألملا لاقف

 ل توما كالملاقف هل أ رخسؤنل كيلا ىف غشت مدآىنب نمىل قيدصةجاح كيلا ىلهللاققف توملا كلم
 2 انناف ىنتلك كن !لاقف هناويدفرظنف من لاقءسفنل مدقيفهإج أ هتما ءأتببحأ نا نكلو كلذ

 5 م ه2

 ا



 (581/) ةكراتسوعي دوتمالس(كيلعمالسلاة)ةواللا مالي وطانانز نات رانا
 قحءاد وهيب أ ةيحالصب هبلق قلعت ةدشلاهدح ا رومال هيبأ عما ذه مالسلاوةالصل هيلع مهاربا لعف امناو

 اهلاثو همالك هنملبقيىتحافيطلاةيفرن روكي ن أ دبال قا ىلا ىداطا ىنلا نأ اهناث وهن قفرلاوةوبالا

 تنًااهكرانأ ىأ (مهارباابىت طل نعتن ًأبغارأ) هلابيجممابأ ىنعب (لاق) ىوأ ب الاف دحأ لكل حسنلا |

 سابع نءالاق( كنجرال )اهايا كمتشوانتط أ كبيع نع تكستو عجرت ىأ(هتنن1 نأل) اهتدابعكراتو

 لوالا لوقلاو حيبقلا لوقلاب ىنعكن دعبال ل يقو كنمتشال لق وةراجلابكنلتقال ل يقو كنب ىضالداذعم |
 ارهدىأ (ايلم)ةرعم ىنم كيبصيالا لاس ىنازتعا سابع نب !لاق ىنبذتجاىأ (ىنرجهاو) حيحصلاوه

 هرفكى عهلاتقب مؤي م هنال كلذو هوركع كبيصأال ىنمتساس ىأ(كيلع مالم) ميهارب ,| ىنعي (لاق) الي وط |

 6 ركلر ةغتسأس) هيفسلل محلا باوجوهو فلور مالسوه ليقوةقرافمونارجه مالساذه ليقو

 لأس أ سهانعم ل بقؤهلرفغي وديحوتلاهقز زري ن أهلأس يف يف هللا عجا رين أه دعوه يماهايعأاملهنا ليق

 ىندوعهلنالهتوعداذا ب يحتس هنأ دارملاوافيطلارب ىأ(ايفح ىفناكهنا)ةرفسغملايبلانتةب وث ىنركل ْ

 هنا كلذوهللا نود نم نودبعتامقراف أو <فرافأ اى (للانود نم نوع دنامو كلزتعأو) اعمل ةباجالا |

 نوك أال نأ سجى بع من ] او ىنقلخ ىذلا ىف ردبعأىأ( ىف َر وعداو) ةسدقملا ضرالا كا رحانج مهف ةراذألا

 عمال عضا اوتلاهيفف مانصالاةدابعب متنأن وقشن[كةتدابعو ىف رءاعدب قش الن أوجرأىأ (ايقشفرءاعدب |
 (كانبهو)ارجاهم بهذ ىأ(نانود نم نودبعيامو م زنعا ماف) لجو زعهلوق و متواقشب ضب رعتلا | |

 الكف) هيبأنمةنلا ىلعمرك أ ادالواب مهفأ رف نمهتشحوانن 1ى 1(بوقعي وقحسا) ةرجطادعب أ

 لاملا مطانبهو5 :وبنلا نم مطانبه 1 عم ىأ (انتج ر نم مطانمهو د) ةوبنلاامهملعا معن أىأ(ايبنانلعجا

 انسحءانثىنعي (ايلع قدص ناسا مهانلعجو) دال والاةرثكو قزرلاةعس نماين دلا ىف مطاطسب هنأ كلذوداولاو ش

 1 ذاو) لجو عهلوقو مهباعنونشي ومهنوأو تر مهف مهاكنايدالا لهأ مهاعدا ىتح نبد لكل هأ ىاعيفر

 جلاب“ ئرقوءارب لو ىلاعت هلل ةعاطلاو ةدايعلا صلخأ ىأم اللا رسسكب“ ئرق(اصلخن ناكهنا ىسوم باتكلا ىف أ

 لوسر لكف نافلتخ نافص وناذهف(ايبنال اوس .رناكو) هافطصا اوهصلخستسا مث ىلاعت هللاهراتخااراتخم ىآأ

 رصم نيب فورعم لبجروطلاو ىسوم نيعبةيحان نمىأ(نعالار وطلاب اج نمهاني داند) سكتالوىا

 مالسلا هيلع ىسوم ني ىلع لبجلا بناج ف تناكو ةرحشلا نمى دون ْ

 كلاهخي زو مصلاةدابعف كعقو اهنم منلا عيج ىذلا نجرلا ىصع ىذا ناطيسشلا نإب هيلع ناك امعهيهنب كلم ينتولضن نأ نم كج

 يضم حرصبل ثيحبدالاةاعايم عملاب ولاو ةعبتلا نمهيفوهامهرياموةبقاعلاءوسهفيب وختب عب رم ةقيقلا ىفه دباع تناف ا ْ

 نجرلاباذع نم نايفن كبسصي نأ ف اخأ ىنا لاق هناكليلقتلابر عشملاريكستلاب ب انعكس نأ ف اخأ لاق لب هب قصال ب اذعل !ناوهب ق>الا ١ ١

 ةحيبصت ا هظرخ د اني ا اهايرارايغينالل 3ةوزراطبلا ١

 121111010100 ءلض
 قرجحهاو ىرذحافهريدقت كنجرالهياعل دن فوذحم ىلع فطع( ىف :ر>هاو ) كنمتشال او أ دعابتت ىتحاهم كنب رضالوأ ماع .رلا كنناتقال

 هدعو اذلوةفطالممس رقتؤأ

 هلوقب رافغتسالاب

 (ىبر كلرفغت_سأس)

 لها أ نم كاعجينأهنللالأس

 مالسالل كب.دهبنإب ةرفغملا
 افطلم (ايفح ىف:ناكهنأ)

 امركموأاءحروأ عنلا مومعب
 ةجرلاو ةفأرلا ةوافحلاو
 (مككزنعأو) ةماركلاو
 نمةرجاهملالازتعالاب دارأ

 ماشلا ىلا لباب -ضرأ

 نود نم نوعد امو)
 نمنوديعنام ىأ (هللا

 دبعاو( وعدأو) كمانصأ

 اعضاون لاق (ىفر)

 اضرعمو سفنلل امضهو
 مهتطآ ١ ءاعدب

 ءاعدب نوك ا اىسع)

 ميقتلك ىأ (ايتشور
 اماف) مانصالاةدابعب متأ

 مهواقشب

 نم نودبعبامو مطزتعا

 0 ان( قدس الملا جو) اواو لاما (انتجر نم ملانيهوو) اي نينمؤادالوأ ضوعموجولراجفلارافكلا

 ل صلخ وهف ىلاعتةنةدابعلاوهص اخ أ ىأ مه ريغر .كلاباصلخ و ءافلمصا 11 ةوكا اصلخم ناكمنا ىسوب
 ”ىنبىذلاى:لاوءايسن الا نم ب اتك هعمىذلالوسرلا (ايبنالوسر ناكو) ةمطا قدصب ةدابعلا نمهيلعايف صلخوةر طفلا لصابة د ||

 (نميالا)نبدمورصم نيب لبجوه (روطلا بناج نم)ةعباةليل اكو هانوعد (اني ءاوز حرج ايتو سد مناو لجو زعهللا نم

 رصمدب رينب دم نم لبقأ نيحهنا ىنعملاوهل نيعال لبجلا نال مالسلا هيلعىسوم نعادارملا نأ لع روهجلاو نيعلا ةيدان نم ىأنيعلانم



 ١ ةغىمهو) رانلاو ةنجلاىلاناقي رفلارداصتو باسحلا نم غرف ( سمالا ىضق) ردطصموهو ةرسحل] فرظوأةرسسحلا موب نملدب )ذا
 'نحانا) نينمؤمربغ نيلفاغلاحلاه ذه ىلعمهرذناو ىأن الاح مهو مهو نوق دصي ال( نو :مؤيال مهو ماقملا كلذل ءاتهالا نعانه

 اح تفوءايلامضب (نوعجريانيلاو )القعلا بيلغتل نمرك ذوءانفلاو كلا ميمعت دنع ءاقبلاو كلل ابدرفتم ىأ (اهيلع نمو ضرالا
 :دصناك هنا) هيب أع مهتصق (ميهاربا) نآرقلا (باتكلا ف) كموقل( رك ذاو)اةافوءازج نرزاجيف نودريىأبوقعبءايلاحتفو

 : ارلاو كيحضلاهريظنوهغلام || ةينب أ نم قيدصلاةلاوحالا ىف ميقتسملا قيدصلاولاعفالا ىف قتلا قداصلا ليق عفانهزمهوزمسر يغب (ايبن

 دعقوةلإجاهذهو هسفن ىايدن ناكو مهبتكوءايبنالا عيملاةدصم ناك ىأ اسر وهبتكو هناي آو هللا بويغن.هب قدصامةرثكو هقدص طرف
 صئاص+اعماج ناكىآاسن اقيدصب وأن اكب ذا قلعتي نازاجو (لاقذا) وهو هنمل ةذرأ] دب وهام ناب د ميهاربا نيب اضارتعا

١ 

 م

١ 

 للاحرفةنجلا لهأدادزيف تومالرانلا لهأأي و تومالة نجلا لهأأيىدانمداني م حجديفراتلاوةنجلا ل 4 ١ 1 1 . 5 ِ 2 ناحءاسنالاو نكقندصل

 2 - « ززع , . 2 اني 2 3 0 كاان هاب !بطاخ

 | موديل هنا لسامل لوسر لاف لاق را رع ىبأ نع مهتزس ىلا :زحرانلالهأ دادزب و مهسرف أ لاسم سا
 ا مشل الانس اراثلا زك شالوا كش دادزل ءاساوأ راثا -مهدعتم ىرالا دعأ || م 0

 00 ا 0 واكس دا دلل ءاساواراثلا نمعدعقم ىرأالا دح نباتكتا فهتصقو هايا
 6 1(نونمؤبال مهو ةرخآلا فمهبداربامجىأ (ةلفغفمهو) توملا يذورانلارانلا لهأو ةنجلا ةنجلا 1 ا دا .. ..ء - تلا 2 5 فال 3 هغلس وسانلا كلذول
 لاعتو هناحب سمللا قبب واعيج ضرالا ناكس تي ىأ (اهيلع نمو ضرالا'ثرئ نحنانا) نوقدصيال | 3 ف مهي
 ن . هنا ميهارب اب اتكلا فرك ذاو) لجوزعهلوفف مطامجاب مهب زجنف (نوعجربانيلاو) مهئريفهدحو ْ . ورع ةهللافةاو ميهاربا

 |[ ىف هدرومو و اذوه

 له لخدأو باسحلا نمغ رف ىأ( ىمالا ىضقذا) ىلاعتدل اوقوف ىراخبلاه خر ةرسح هيلع نوكيل

 الا ق دص نم ليق ىنيدصتلاريثكلا قيدصلا ليقواقيدصهنوك ىف ةغاابموهو قدملاريثكى أ (ايبناقيدص
 ب رقاملو قي دصوهفاهم لمعف ىماوالاب ماقو توما دعب ثعبلاب قدصوه|سروهءايدنأق دصوهتننادحو ىف 1 رسكب (تب 9 8

 |!لاسرابةبترلا فى اعلا ىنلاو ابن هنوكرك ذىلااقي دص هنوكرك ذ نملقتت |ىنلاةبتر نم قيدصلاةبتر ا نبا اهحتفو ءانلا
 ابعب وهورز [ىنعي (هيباللاقذا) هدابع نيب وهنبب ةطساوىاعتةللا هلعج نم ةبتر نم ىلعأ ةبتر ىأوهايا | 0 0 وعماتلا و

 ث) كيفك ىأ(كنعونغيالو)ايشرظنيالو ( رصببالو)انوص ىن»(عمسالام دبعتمتبأإيإ) مانصالا نيبعيجتاللل تبان قيالو
 ةدوبعملل مظعتلا ةياغىهةدابعلا نأ كلذوةيهالا ف حداقاهنمد حار لكءايشأ ةثالثب مانصالا فصو ||| م ضوعلا» ضوعلا
 ةىناتبأي) وهالاةدابعلا قحتسي الف ىلاعت هللا وهو لكلا فاصوأ هلو ماعنالاةبالوهل نمالااهقحتسي | و عينت ديعتلا)

 ةتمى (ايوساطارص كدهأ) ىنيد ىلعىأ(ىنعبتاف كنأيولام) ةقرعملاوةللابىنعي. ( للعلا نم ىقءاج ما دل

 ًايصعنجرللناكناطيشلانا) كرشلاورفكلا نمكلنب زبابفدعطنالىأ (ناطيشلادبعتالتب أي) || 7:0 انومرو ىونم ريغ
 جلا لهأ نمنوكبف َنمؤي نأ نككهنالءرهاظ ىلعوهليقولعأىأ (فانأىاتبأإ) ايصاعىأ || مصب الد ايش عمساال ىأ
 هيلع ميهاربانا إ_عاوىلو أ هرهاظ ىلع ف وحلا ل مخ .رانلا لهأ نمَنوكيفرفكلا ىلءّرصي, وأ | (أيش كنعوغالو) ايش
 ةداايممالك ةمد ةمىفهلوق ناف قفرلاو فطلامانورقم نسحلا ةباغىف مالكلا اذهبترمالسلاو | فا نوكينأ لمي

 هعنلا ىلءلديام ىلعالو ا هبن هنال باوصلا ىلاهداشر او باق علا نعهفرص ىف ةبغرلاو بحلاةدش ىلع | نمايش ىاردصملاعضوم

 '؛ |متخ مثلوقلا ىفةزئاج ريغ ناطيشلا ةعاط نأ ىلع هبن من اميالا فه عابتإب» مأمن مانصالاةدابع ويةنيدوكيرر اذناجغإلا

 مباذع) كبيصيىأ (كسمينأ) فانأى اهلوقب ىنبنيالامىلعمادقالا نعرجازلاديعولاب | 7 0
 :|قهلاقي دص ليقورانلا فاني رقىأ (ايلوناطيشللنوكتف) رفكلا ىلعتش أن اىأ (نمرإ 1 ا انلا ىفهلاقي انلاىفاش رقىآ (ايلو ناطيشلل ن وكم ١ آنا "ل و احر اصح و 00 الل هم دع ا ناك ناو ع 1 ىلإ تيزان) ده أ

 ١ كدشرأ(كدهأ ىنعبناف)ةفودوموأةلوصوم نوكستنأز وجب كنايإلام وعمسالام ام( كنايملام) برلاةفرعموأ حولا

 قاب ي)ايساع (ايصع نجر لن اكن اطيشلانا) منصلا ةدابع نملوساهف هعطنال (ناطيشلا دبعتال تبألي) ا(جقتسم(اي وس اطارص
 قفرلاوهلماجلا ىعار فيكهتحيصن فر ظناف كيلي و هيلترانلا اني رق(ايلو ناطيشلل نوكستف نجرلا نم ب اذعكامينأ) لعأ ليف (فاخأ

 : 000 نسح ىليلخ كن ا ميهارب | ىلا ىحوأ ثيدحلا ىنف ىمأاك نسا قلخلاو

 :فيكف نيبملا ىنلاهيلعاموكحي ناك ءايدنالا مهوةلزنم قلحلا فرشأ دبعي نمنال هيهانتو هطارفالاظقوم هيدا ىلععبنم باطهثطخ
 دالارحشوأ ارح دبعي 3

 اقهنكسلو قئافلا لعلابهسفن الو طرفملا لهجلاهأبأ

 ىنعبتاف كنودقيإ دابةفرعم ىدنعوربسم

 ' انمناو

 قتلعلاالوأ هنم با طفراربالا لخادم لخ دنرافكلا

 ب لفافطلتمهباقفرتم قم ا ىلا هنوعدب ىنن مة جاح ىضقي الوءالب هنععفربالو هن دابعت" ايهربالو ه دباعرك 1
 ل لاو ا بهف ىوسلا قي رطلا ىلعةلالدلا ع كلذو كعم سيل معلا نما يش م نال

07 -. 

 "ل مم



 ومو بأ ريغ نم ناكف نكىسيعل لافاكىأىاش بصنلاب(نوكييف نك هلل اوقبامتافاىمأىضقاذا) دلولاذاختا نعهناذهزن (هن بس ا
 ىسع مالك نموهوءادتبالا ىلعف وكوىءاشرسكلاب (ه وديعاف كب روىبرهللاناو)دلاولا ناويحلاهبشي نأاهزنمناك اذهبافصتمناك

 امبهفلعوأ كب روىبر هللا نابوةاكز لب وةالصلاب ىفاصوأو ىأةالصلاب ىلع فطع عنف نموه درعن نأ مكيلعو ىلعهديبع مث افددبعان أ كىنعي 1
 ةقرفلا بزحلا(بازحالا فاتخاف)أ يش هباوكرشتالودودبعاف ( ميقتسم طارص) تركذ ىذلا(اذه)هودبعاد بر وجبر نا ناو ىأدعب |
 كلذو سانلا نيب نموأهموق نيب نموأ هباعصأ نب نم( مهني نم ةيناكلموةيب وقعي و ةب روطسن قرف ثالث مهواهريغ نءامأربةدرفنملا |

 موبدهثم نماورفكنيذلل ل, وف) ةيب وقعيلاوةيناكلملاوةب روطسنلا ىسعمأى قرف ثالثاوب زحت |أ

 0 ا 6

35 

 مهو مهئامز لهأ ٍلعأ مهدنعاوناك (؟؟ه) ةنال"لوق ىلإ اوعجرين أ ىلعاوةفناممفر نيح ىسءفاوفلتخاىراصنلان ا ١

 ١ سس سس _ ت72 222/4772 حتت 3

 0 هذاختاهيلعر ذعتيالىأ ( نوكيف نك هللوقيامنافإا مأث دحين دارأ اذا ىأ(!سمأ ىضقاذاهناحبس) ||

 0 7-5 7 هللانالو ىنعي كلذلاقهناىسع نعرابخا اذه (هودبعاف كب روىب را ناو) هدارأ ىذلاهجولا ىلع ||

 0 0 وهدهب ىف سمأ هللا ناهب <تريخأ ىذلا اذه ىأ ( ميقتسم طارصاذه) هاوستاقولخلل برالك رو فدا]

 ننر و.

 5 ءاشام هرهظأ هللا نا

 كلاثلالاقو هيلاهعقر

 اتولخعتلا دبعناكاوبذك | دب مهلا ءانعم ليقو ايندلا فاورصبب واوعمسبرلامةزخآلا ف نورصبي و نوعمسي مهنا انربخ أ رصبلاو |
 مهم دحاولكعيتفابب ىمويلانوملاظلا نكل) ةمايقلا موب ىأ (اننوثايمون) مهم واقع دصي ومهءوسإامم نورصبي ونوعمسإ

 (اورفكن يدلل يوف) موق أ دك ءانعمليقو ىلا نوفرعيدرنآلا فو نيبأطش فاين دلا فمهما ىنعيايندلا مويلابدارأل يق (نيبملالض |
 دىاولاذا بازحالا نم لأ ىنعي (ةرسسلا موب مهرذنأو)ىلاعتهلوق © نينمؤملا فال ةنجلا قي رط نع لالضىفةرخآلا ىف نوملاظلا ||
 ذهشم نم) قحلا ىلعم هم« [| ىفداز اله ّنسحلاو لمعلا نسح ا الهرسحتت م ىبملا نال كاذب ىمسةرسحلا موب ةكمرافكد تاب فوخ |

 ةمايقلا موب وه(ميظعموب || توعدحأ نماملاق لسوهيلعهنلا ىلصىنلا نعهنعلاعتةنلا ىضرةري ره وب |ىورامهيلع]ديناسحالا ||

 لوه مهدوهش نمو || عزنذ وك, الن أ م ديائيسمناكناودادزان وكمال نأ مدنانسح ناك نالاق هللا لوس .رايهمدناماولاق مدنالا |

 موب فءازجلاوباسحلا | ةرسحلا مويب ىنعي' نب رسفملارثك ألاقوهنع فكلا ئشلا نع عزنا عزنن روك الن أهلوةىذمرتلاهجرنأ ||
 كلذةداهش نموأةمايقلا || شاك ةئيهكت وملاب ىو سو هيلعهنلا بص هتلالوسر لاق لاق ىردخلا دعس ىبأ نع (ق)توملا جذب نيح
 دهشت ناو مهءاعمويلا || مهكو توملاا ذه من نولوقيف اذهنوفرعت لهلوقيفنورظم ونوف «رشيف ةنجلا لحالي دانم ىدان ف لمأل ظ
 ءايبنالاو ةكنالملا مهياع اذ همن نواوقيفانهن وفر»:للهلوقيفنو 0 ونوفرشف رانلا لهأإب رخادانم ىداني م ءآردق أ
 ندوارقكلا مهحراوجو || تومالب دولخراناال هأيوت ومالي دوا نجا رع ايلوقي مترانلاوةنجلا نيب عذيفةآردق مهكوت ولا |
 وأاهتقووأ ةداهشلا ناكم || ىدمرتلا دازاين دلاىلاهديب راشأو نونم وبال مهوةلفغىف مهو ىمالا ىضقذاةرسسحلا مون مه رذن ا وأرقم 1

 رواشنلل مهعامتجا مويدارملا حلمأ شك ةئيهك هلوقرانلا له أت املانزحتاما _> أن أولو ةنجلا لهأت الاحرف تامادحأ نأولف هيف أ

 ةعاظفلاظعوإعجو هيف || هسفنهوحن تلاموهيلار ظني علطت اذا ئيشلا ىلا ف رش ألاقي نوفرشيفهل اوقداو لاو ضايبلاب طاتخلا حلمالا ا

 ىسع ىف هباودهشام || ثيدحلالوأتي ذه ىلءفهريغوأ شبك ةروص ىف مسحب سيل ضرعتوللا نألعارانلاوةنجلا نيب جينيفهلوق
 ف رعبا براطولا) لاح كلذكو د 0 والو ةايحهل جرب قي الف تومف عذيف ناويحوهو مسجلا اذه قا ىلاعتهنلا نا ىلع
 ا ؟قعرو هلا( 0 لاقلاقام هنعةللا ىضر رع نبا نع قر لاقت# داما و دالاببت را رةتسإلا دع رانلا اوان القا |

 0 ني لعجب ىتح توللابءىجرانلا ى ار انلا لهاو ةنجلا ىلا ةنجلا لها راصاذا م سو هيلعهللا ىلصةهللالوسر |



 .نباوأت|-.!نيعب رأ نءاوهو ةبدوبعلابفرتعاىتح تك سلا ناشللااط هنا قطن أ قطادلااهناسل ندا ىماب تنكس أ لو( هللا دبع ىفا لاق
 قدر( ىناعجو) ل_ئالا باتكلاىنان 1 )ىراصنلالوقادره- .ةومتلاد بع ىف عيفر .توصبلاقوهتبابس راشأهناىور موب

 ١ (تنك انكر ابم ىنلعجو) دجوهنأك ةلاال ىنآلا لءجوأهئاطق ىف قبس كلذ ناهانعم لق ةوهنز هم همااكوايبن دهملا ف ناك هنا نسحلا
 ريخللا ماعم تنك ثيحاعافن

 لمتحي و ندبلاريهطتو أ

 ةالصلل ؟ يمان اب ىناصوأو
 (ايح تمدام) ةاكزلاو

 ةدم ىأ ف رظلا ىلع بصن

 (قدلاوب اربو) قايح
 اهءاراب ىأاكرابم ىلع افطع
 ملو) اهمظعأو اهمرك أ

 اريكتم (ارابج ىنلعح

 ىلعمالشلاو) اع (اقش)
 فرظ موي, (تدلو موب
 ىلعوهوريخلاهيؤلماعلاو

 ثعب موب و تومأ موبو)
 مالسلا كلذىأ (ايح

 نطاوملا ف ىحيىلاهجوملا
 ناك ناىلاهجوم ةئالثلا

 ناودهعال في رعتلا فوح

 سنجو ىنعملاف سنجلل ناك
 ضي رعت هيفو ىلع مالسلا

 هدض ناب ضر عدقف ىلع
 ةرك انمماقم ماقملاذاكيلع
 لل ةذثم ناكف دانعو

 (كلذ) نمي نشا العب

 هريخ (ىسع) ًادتبم

 ناثربخوأهتعن ( ميم نبأ)
 ىلا لاق ىذلا كلذ ىا

 نبا ىسع اذكو اذك

 ىراصنلات لاق المع

 قحلاو ةملكلالوقلافهنلا ةلك ( قم لوق )مننا نيباوأهلاهنأ
 لاقي را ن١ نوكشي (نورقعي“ ف ىذلا) هنوعدب رك هلاب سدلو او عا قرر عساوكلا أحدا ىلع مصاعو 0 دعس نمل وأفوذحم| دةبمر ,,-واريخ دعب ريخ هنا ىلع هعافت راو ب |4 طمس | والب ع نك هلوةبدلو هنالةتناةلك هلل يقوهللا
 |! اتحتمأ) هلىيذيام (ةلناك ام) ةثالث ثلاثو هناا ن را رو ايوب اعبر وا كح

 . يقتلاديك ان ايل مو

 (5؟5)

 1 1 ”اكناو عاضرلا كرتهيلا تراشأ الل يقو مهياءلبفأو عاضرلا كرت مهمالكى سدع عمسامل

 ا لاقفدوهيلااهترظانمدنعءاي رك زاهانأ بهورلاق (هللادبع ىنالاق )و هنيميب ريشي لءجو مهيلع لبقأو

 ىقادلو موب لب ليقواموينيعب رأنباوهو ىسيع كلذ دن ءلاقفاهب ت ىمأ تنك نا كتحح قطنا ىسعل

 || ةجاحلاه يلا تدشاىذلا ن!تلف نافاطا دخت. الئل ماكنت املوأ ى لاعت هلل ةيدوبعلاب هسفن ىلع رقأةللا دبع

 ٠ تلق ىلا تةظهتبدوبع تابثا لع سناهاو كلذ ىلع سنبل ىسيعناودمأ نعمهنا تقولا كلذ ىف

 | ىلععفارتعا ملكنا م اكناملوأاذهلفهمأ نعةمهنلاةلازا نم ىلو أ ىلاعتهنلا نعةمهتلاةلازا لعج هنأك

 | انزفدلو نمةميظعلا ةبترملاهذهم صخب ىلاعتهنلا نال مالا نع ةمهتلاةلازا ل_صحتل ةيدوبعلاب هسفن

 | ىقان 1) ىلو أ كلذب لاغتشالا ناكف ىلاعتو هناحبسهنلا نعةمهتلاةلازا ديفي الهمأ نعةمهنلاةلازاب ملكستلاو
 || امعرابخا اذهوليجتالاوهو باتكلا ىنتؤي واين ىنلهحيسدانعم ليق (ايبن ىنلعج وباتكلا

 | حورلا نيب مداوايبن تنك لاقايبن تنك اس نر ةيلعششا لسنا ليفاجب ظوفحلا .وللا فهل بدك

 نان سحلا نعو لمكلا لاج .رلا لقع ل ق_ءي ناكوريغ_صوهوليجنالا قوأهنا نورثك الالاقو دسملاو

 [|ريخ ليقوتهجوت هنأ عافن ىنادانعم( تنك اهأكر ابمىنلعجو)همأ نطب فوهوةاروتلا مطأ

 | قرمأىأ (ةوكزلاو ةولصلا,فاصوأو) ىنعبتتب نم ىلعاكرا مم ليقوهندابعو هديحوت ىلاو هللا ىلاوعدأ
 ]| لسوهيلعهللا ىلص لاقدقو ه«"ءاوفطلاحىفةاك زلاوةالصلاب م وب فيك تاقناف امهلعف ىنفلكو امهم

 1 00 ا را ىدملا تال نع زكام

 هىلاءنهننا نا ليقو غولبلا وهوامط نيعملات قولا فامهمادابداصو أ دارملا لب لاما ىفامهءادابهاصوأ

 ٍ ني لا اذه ناديفي هناف(ايح تمدام)هلوق قايس فر هظ أل وقلا | ذهوالقاعا غلابهمأ نعل صفن | نيح

 .هتعفردعب ضرالا لزني نيحوءامسلا ىلا عفر نحو ضرالا ف ناك نيح هنايح عيج نامز هيلا هجوتم
 اب قاخلا ىلع اريك ةمىف رلايصاعىأ (ايق شارابج ىناع جلو ) ىندلاوبا 00 اوبارب د)

 ايقشا رابجالا قاعلا دجتالءاماعلا ضعب لاق ىسفن ىف ريغصان أو نيل ىلق لاق هنا ىورو عضاوتم عضاخانأ

 هةدالولا تع هنالبلاا عا (تياومدإ "ىلعمالسلاو) بوتنالوبنذب ىذلا دلال يقوةب الاه ذ_هالتو

 ةمايقلا موي لاوهأ نم ىأ (ايح تعب موي و) كرمشلا نمت وملادن عىأ (تومأ موب و) ناطيشلا نعط

 ف اهيف ماكتب ىنلاةدىلاغلب ىتح ماكتب بلف دعب ىسيع تكس ممم ءا رباوماع كلذب ىسيع مهلك اماف
 غل اذهىأ(قحلالوق )سم نب ىيعوههللا دبع فا لاق ىذلا كلذ ىأ (ميىص نبا ىس دع كلذ ) لافطالا
 هنا ة لك سس نب ىسيعكلذب ىنعي سيء تعنوه ل_قو قمل ىلا لوقلا فاضأ قحلالوةلاوهمالكلا
 ْ 0 ل نونا دوكشمعأ (نورتميهيفىذلا) هللاوهق حلاو قحلا

 | ةماواذاعان ءهيسفن» زن مئارم اريبك اواعنولو باع هللا ىلاعتةنالن ثلاث لوقي لل_'اقوهنلالوقي

 كلذ 1 طالوباولا ذا هناغض نمناك امىأ (دلو نمنختينأةننناك ام) ىلاعتلاقف هنع

 هلاةق دص ليقوالام تكلمنا(: ةوك زلاو ةواضلاب ) ل ىم ًاو(قاصرأ وز

 الاسس
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 ةزج نيسلا فيفختو ةيناثلاءانلا حر طو فاقلاوءانلاحتفبطقاستو نبءاتلاراهظإب طقاست لصالاور كيو بأو ىلعوور موب أو ىاشو قلك ,

 ءاتلاطقس وطقسنو طقس و طقسن وةلعافملا نم صفح طقاسشوريصنوداججو لهسوبوةعي نيسلاديدشتو فاقلاوءايلا حتفب طقاسو ل

 تقولا كلذ نمةداعءاسفنللر ولا اولاقواي رط (اينج) ةءارقلا بسح ىلعهبلوعفمو زبي (ابط ر)ت ارق عستهذهف عذجلل ءايلاو ةلخنال |
 ىيط ى زييمتانيعو ىضرلا دلولاب(انيعىرقو) ىرسسلا نم ( ىف رسشاو) ىنجلا نم(ىلك ف ) لسعلا نم ضي رثلالو باطلا نمريخءاسفنللام ليقوأ

 -_ نجرالترذن ىفاىلوقفادح أ يشبلا نم نب رتإلا هيف تمتدأوامىلا ةيطرسشلا نا تمضفام ناهاصأ (اماف) كنزحأأام كانع ىضفراو ىسعب

 0 1 5 الا مثيخ نا عد رلالاق ئانتجا ناوأءاجو ةياغلا غلب ىذأا ىجلال يف (اينجابلا 0 3 6 هده سس ص 222200606060666 ]حل
 نسم طل ا ا 5 را 0 رولا نأ لع لد اذا جتقو 00 ربا «يفتتك فراغا تسدعابت اوم لحمل راجبنلا سون نال م 1 ءاهفسلا لداحت ا لئاواهتحاس ا م 0 ليق(هلمح اهموقدب تناق)ىلادتدلوق و سنالا ماكنالو كلا ١ ري تسل | كتتنك ان لاقي ين موبلا دك أنلف) بيل نسا نم توكل ابو ريغ اهيفكي مالسلا هيلعىسيع ةهارك ىناثلا ىلوأ لضفالا ىلا مالكا ضي وفتنأىلعالالدهيفواهنعةموتلةلازا اهني ىوقأ ن 3 ا نر اوس أ ع لوح مسا بيسي نوكيا اكان هارب منك ترمعأ اهئاوانيفاموسنم ا اقطنلوقلا اذه لوقت نأاه م أل قوةراشأ اذ هلوقتن اهيمادقا نالت أ ا كم الكل نعماص د وتجي ندارأ نم ليئارسا ىببىفناك ليقاتمص ىأ (امومل نعل سو هيلعهتلا ىلص هللا نجرلل ترن ىنا ىلوةف) كدلو نع كلأس ءانعم (ادح ا شبل نم نإ رتاماف) هريغىلارظنلا نعكنيعألا لوسر ىمهندقوهمازتلا همازتلا ,رقتف كيضربامك داؤف فداص ىأ كنيعةتلارق ألاقي ىسيعتل دوب كنيع ىرق ليقواسفن ىبطأ( :.عأأ|| ناكف تمسلا هيف مهمايص ىرقو) رهنلا نم هب رشاو بطرلا نم ىلكم ماي أ( ىف ساو ىلكسف) ل علا نمربخ شير ئلالو بليل ا
 يشار نضازعلا ّس موب هنزاتج عينا للبت بسنلا قةوشالادارلانسباراهسال وارتحل ل هناتعقاطأ لو ضارعالا مر نورهةهيبشاب ى |(نورهتخ )عدت مالا رسل ا لثمعهيفس ع.دقاموب جاو (ايرف يتيح قل ميمماياول) دم ل اونا دوا دار داوكب تلا ةتنزاها لاو 2

 لوق لا ىرئالأ الو-ةو ليقو مهلبق نيحلاصلاو مهاب اءامسإ, ومس ا 1 رسو هيلا لصال] ! 'امالك ةرراشالا ىمس دقو ىلعتمدقاملفاذكوا ذكى سبع لبق ىسومو نوره تن أينؤرقنم نا كاواقق قولا. ناسا ارغتمدإلا دالاس ترون نإ | ل ةةيحش لا نع () نانا توسان ايجات وك الا
 نكي ملال دوعسم نبا لاق مهلك نا ىسيعىلا يمت راشأ ىأ(هسيلاتراشاف)دلولا !ذهنيأ نخ ةينأ | تامل رع نكران (ايغبإ) ةنح ىنعب(كمأ تناك امو)ا ناز سابعنبالاق(ءوسأسما) نارمت ىنعي ( كوب ناك ان لع ا معنادقا لا تال ندا ليقو مين أيىميمتلالا ياك إس نمتنأ ظ وتلا سمو رمادا | ةاحتوما ادورحاوضام ليقول دارس ساقلج زل انشا

 نب رخست تلعفام عماولاقو م وقلا ضغهيلا تراشأالليقواطةتح همالك ن وكيلهيلا تراشأ ةجحانأأ|
 لبيقهنيعبدهملا وه ليقواهروهورِلا دهلإبدارأ ل يق (ايبصدهملا ف ناك نم مكن فيك اولاقإلا |
 (كلاث ع نزاخ) تا ٍْ

١ 

1 
١ 

 أ

| 
١ 

 ٠ لاح(ايبص) دوبل |

 قطنلاب ردقلا اذهاط

 (ايسنا مويلا ماك !نلف)

 اهسافن نمت رهطام دعب (اهم .وقل ىسيعب (هب تتافإ) ايمدآ
 ةداعلا عطقي هناك عطقلا ىرفلاوابيحعاعيدب )0 رفأيش تئج دفا يصماياولاق) اهعمهوأراماف هايا ةلماح مه .وحن تابقأ ىأاهنملاح (هلمكإ |'

 انهوةن سهل مهني و هباقعا نمتناكو مالسلا هيلع ىسوموخ ا وهو ل يئارسا ىنب لضف,نمراهيب أ نماهاش أن اكد (نو ره تح
 ًايما)نارمع( كوبأناك ام)هباهومتش .وأحال_صلا ىف هباه .وهيشاهئامز ىف حاط وأ اصل جر وأم هنمادحا اوايىأ نادمهاخأاب لاف
 قزحتالا طلاق مال_سلا هيلع ىسيع نا كلذو موبيحن أ ىسعىلا(هيلاتراشاف) ةيناز (امغب )ةنح (كمأتناك امو) ايناز (ءي

 (دهملا ىف)دجوو ثدح (ناكنم ماكسن فيك اولاق )واو بجتت واوبضغهيلا تراشأ الو كل.دب لير بجاه يمأ ليقو ىلع باوجلاب ىليخألا|



 ْ اديعب (ايصقاناكم ) ةعاس ىف هتعص ووةعاسى هتلج ليقو ىسعالاةيناعل عضودولوم شعب لوةينامثل يقوةعبس ا 4 ذينهتلج كة د>ا او ةعاسلجلا دمت ناك امهنعهئلا ىض .رسابع نبا نعلاحلا عض ومى رورجاوراجلاواهنطب ىفوهوتلزتعا(هب تذبتناف)
 لاه دشرأ ىلاعتهناكةرجسشلا هذه عذج ىأس نجلا فيرعتلا نوكين أ زاجوةفورعمةلخ تناك ( 8709 اهناب رعشماهفي رعتوءاتش تفولا اكوةسباي تناكواهلصأ(ةلخلا عنج ىلا) ةدالولا عجو(ضاختنا) دب زين ءاج أو ناكملا!تئج لوقتالك ارئالاءاجلالا ىنعم ىلا لقنل دعب ريغت دق اامعتسانأالاءاج نرملوقنموهواهأ أل يقواهبءاج(اهءاجاف) ةمماللا ةفاخئ اهموق نم تب ره لجلاب تسح ا لاهنال كل ذو لبجلاءارواهلهأ
 بطرلااهنماهمعطيل ةلضلا
 ىأ ءاسفنلاة سرح هنال

 اعزج (تلاقإ) مئاهماعط
 تم ىتيلاي) اهباصأ امب

 ىندم مويلا (اذهلبق
 مهريغوركبى ريغ فوكو

 تومي تام لاقي مضلاب

 ايسن تنكو) تاميتامو

 فرعي الاكورتمأ ش(ايسفم
 ةزج نونلا حفب ركذبالو
 امهر يغرسسكلاب و صفحو
 ٌئلاوه .ودحاو امهانعمو

 ىسنيوحرطي نأهقح ىذلا
 (اهنحت نماهادانف)هبراقحل

 لسعاف نغاهتحتىذلاىأ

 مالسلاهيلعل ب ربجوهو
 ضفخنم ناك ناك هنال

 مالسلاهيلع ىسيعوأاهنع
 اهليذ تحت نماهبطاخ هنال

 ىوس ىوكو ىندماهتح نم
 رمضم لعافلاو ركبىفأ

 وأ مالسلا هيلع ىسعوهو

 اهتحىفءاطاو لب ربسج
 تيقلامتدشلو ةلخنلل

 (قزحنال نأ) هكوقب تيلس
 مدعو ةدحولاب ىمتهنال

 ةلاقمو بارعشلاو ماعطلا
 ١ دق) ىأىنعي ناوسانلا

 ارهن(يرسس) فقو فق نأدن ىمأن او ىرب ىرجي نأدن ىمأ نا كل ست حتو أكبر قب (كتحت كبر لعج
 5 ناثلا ىف ىلوالاءانلا ماغدإب (كيلعطقاست) ةلخنلا عذج ى :زه ىأةدئاز ءابلا لعوب أل اق (ةاضلا عذج) كسفن ىلا (كيلا) رح !ك هو ملل يقف هنري تعنبأو ترمئأوةاختنلا ترضخاف سبايلارهلا ىرق ب ذعءام نيع ترهظف ضرالاهبقعب مالسالامهنص لربح أن برضا امنع هنلاىضر سابع نب !لاقرهل |وق ىلا عجرو تقدص نسحلا لاقفاب رسلودجلا ىمستب رعلا ناهللاق ناو فص نب دلاخ نااىورو مالسلاهيلعىسيعىنعيامي رك اديس نسحلا نعو لو دجلاوهلاقف ىرعسلا نع سوء يلعمتنا لص ىنلا لئسوروهأجا دنعاريغص

 | سابعنبلاقاهلهأ نماديعب ىأ (ايصقاناكم) تدرفنا اولجلاب تحدت هتلجاماف ىأ (هب تذيقن اف) لاما ُُآثآثزظثظث>ز#آؤؤ س٠٠ ب بلبل ب#ب
 3 اكسايع نبالاق جوزريغنماهتدالوباهو ريعين ًااهموقواهلهأ نمارارف م تدب وهو ىداولا ىصقأ
 | نم سمشلاتلا از نيح ةعاس ىف هتعض ,ووةعاس قر وص وةعاس ىف هتلج ليقو ةد>اوةعاس ىفةدالولاو لجلا
 كلذورهش هنامئاهلج دمت ناكل يقوءاسنلا نم لماوحارئاس مك رهشةعستهب دم تناك ليقواهمون
 "تنب ىهو رهشأةت_سلدلو ليقو شاعوة دملاهذط ىسيع دوو رهشأ ينال دلو نمش يعبال هنالهل ىرخأةبآ
 اعز لمحت نأ لبق نيتضيح تضاح تناك د قو ةنس ةرمشعتسس ليقوةنسةرشع ثالث ليقو نينس رشع
 ارحل ىلا نيقلطنماناكوراجنلا فسوبهل لاقباط ,عنب اهعم ناكىسيعب تلجا ل يمنا بهولاقو
 امهنم اداهتجاو ةدابعدش أ دحأ امهنامز لهأ نم لعبال ودحيسملا كلذ نام د اناكو نويهد لبجةنمي ىذلا
 ملاهناو اهحالصواهتدابعرك ذاهمجي نادارأ الك اهرمأ ىاريحتم قيففسوب ميم لمح لع نملوأو
 كل ىعأ نم ىسفن ىف مق وهنالاق نادب ملكت املوافلجلا نماهنمرهظام ىأر اهرب نأدارأ اذاو هنع بغت
 ىنير بخ لاقاليجالوق لق تلاقف ىردص ىنشأهبماكت أن اتي أر ف كلذ ىنبلغف هناهكك ىلع تصرح دقو ئمث
 رلاعتهللا نالوقتوأ ثيغريغ نمةردقلابة :رحشلا تن هللا نأر تمار ذبريغ نمهقلخ موب عرزلا تبن أهللا (نارعترلأ مث تلاقرك ذريغنمدلو نوكي لهو ثيغريغب رجش تبي ل هورذب ريغب عرز تبخي لهم ىمأي
 اذ هلوقأال فسو:لاقاهتابنا ىلعردقي م كلذالولوءاملاب ناعتسسا ىتح5 رح شلات بني نأ ىلعر دقبإل
 مدك قلخمتلا نال عترلأم يمهل تلاق نإ وكيف نكح 4 لوب ئث لكى عردقب ى اعتةنلا نال اوقأىنكلو
 || ءاليتسال دجسملاةمدخف اهنع بوني ناكوةمهتلا نمهدنعاملا از كلذ دنعف ىثت الورك ذريغ نمهنأ ماو
 ىلامتهلوق كلذف كموق ض رأ نم ىجرخا نا هيلا هللا ج وأاهتدالو تنداماق للاب بسب اهيلعضعضلا
 ىلا) ةدالولا عجو ضاخن اواهبءاج واهأجل أ ىأ (ضاخئاهءاجأف) لجوزعهلوق عقايصقاناكم هبت ذبقناف
 اهيلادنتست اهبلاتأجنلا ليقو فعساط نكي مودربلا ةدشفءا ارحصلا ف تسي ةل تناكو (ةلختلا عذج
 نمءايحتتسا توملاتنت (انهلبق تمىتتيلايتلاق) ةدالولا عجو وقلطلاة دش نماهم كسمّةسنو
 ليقوهتراقمل فرعيرلو رك ذيرلاكورتماريةحأيش ىنعي (ايسنمايسنتنكو) ةصضفلا نمافوخوسانلا
 نأ) اهادانمأ نطب نم جرخالهنا كلذو ىسيءوهليقو لبجلا فس نماها دان ليق واهتحت ةك الاءارو ]يربجو ةك اىلعتناك< سم ناليق (اهنحتنماهادانف) قلخت مانا تنغاهنا انعم ليقو ةاقلم ةفيج
 ليقو تبطرأ وترا وتقرواف ةسبايلاةاخنلا تنحو ىلا عتو هناحعبسهللاة ردقب ءاملاه يف ىرؤ سباب رهن كانه ناكل بقو ترجو ةب د عءام نع ترهظف ضرالا ىفهلجرب م السلا هيلع ىسيعليقو مالسلا هيل ءلبريج برضام_نعهتلا ىضر سابعنبالاقارهنىأ (اب رم كدحن كب ررعجدق ىنزحنال
 | رس ىنعم ليقو كسسأ كاسمالابهتمأ ناوىرج ىرجي نأهن ىمأ نا كل ىعأ تحت ىا كدحن ىنعم
 كيلع طقاستلخنلا عنجج) كيلا كرس ىأ (كيلاىزهو) اعيفر ايرس ادبعناكو ىسيعىأ

: 79 

 د

1 

 ا



 ميم نملدب (ذا) اهياعىرجاماوماعي لا رقلا ىف مهيلعأ ارفاىأ(ميم)نارقلا(باتكلا ف)دتاب( رك ذاوا]]

 (اهلهأ نمت ذبننا) هيف ةبيجتلاةصقلاهذهعوقولا ذهاهتقور ك ذم سمرك ذيدوصقملان هيفواهمفام ىلع ةامّتشم نايحالا ذا لامتش | لدأ]

 هقرعشم ىف تدعق ليقو سانلا نعةلزةعماهراد نمو أس دقملا تدب قرش ىليام ناكم فةدابعلل تا ىأ (ايقرسش) فر ظ(اناكم) تلزتعا

 هياعليربج (ان-وراهيلااناسراف) هءارولستغتلاه راسإباجاهلهأ نيب واهني تلعج (ابادج مهنود نمت ذختاف) ضيحلا نملاستغ

 دم أب اش ذأ ةروص فلير بجاط لدمتف ىأ (ارسشباطلثمتف ) هيحوب وهب امحنيدلانالاحور ىمسا_ اوفي رشنا] ةفاضالاو مال

 هنعرفنتالوهمالكب سنأتستل ناسنالا (5؟51) ةروص فا ط لثما او قالا ىوتسم )ب وس) رعشلادعجهجولاءىض

 ةكئاللاةروصىفاطادبولو
 عاّتسا ىلع ر دقت وتر غل

 ذوعأى اتلاق) هسمالك

 تنك نإ كلم نجرااب

 شحوأ ل يقوةمايقلا موبب اذ ع نماي> ثعبي موب وربسقلاباذعنمتومبموبهلنامأو مدآ ىنب رئاس
 اموقىريهنالت وع موبو هيف ناكدق ناكم نماجراخسفن ىر هنالدأوب مون نطاومةنالث ى فقاملان وك

 ةمالسلاب هصفناهلكمرطاوملا هذهىف ىك ىلاعتةثلا مر ؟ افايظعا دهم ىربهنال ثعبي موب و طق مهدهاشام

 2 اي نم) تارا تى (تذيقنا ذامسم) كا رقلاف ىأ(باتكلا فرك ذاو )لجوزعهلوق جاهيف

 قاف سلاقنتنا 50 3 ا (ايقرشاناكم) اهموق نم ىأ (اهلهأ

 ليةوارتسى سا معن لاق (اباح مهن ود نم) تب 0 (تدخحناف)ةلبقق مثلا ىراصنلا تذت] (لؤ) كن هب ةنا | كنا اذطد يق لست تيحتف شيلا نم ترهط دف تنكس قدا جارت 2000 ١
 ١ : :  > 5مالسلاهمل إ١اا
 اذاىت-اهتلا>خ تيب ىلاتلو< تضاحاذاف دج_ساى نوكست تناك<ىمنا ليقوراد_جءاروت باج 0 7 1 5 ( 9

 يلا در ب اشةروص قل ريجاط ضرعذات درك دق ضرحلا نملستت صاب دحسلاىلا تا , 1 .٠  7 0 1 : 87 5 2ءاققأا سراأت ا
 .٠ .- - .٠  05 006ىد ان سدا هب اريخ او تفاخ

 رفنتالو همالكب سنأتسنل نابنالاةروص فا لثمااوأيشةيمدآلاةروصلا نم صن ل قالا وس
 ىسعحورحورلا نمدارملا ليووهمالكع اتسا ىلعر دقت مو هنعتررفناةكئالملاةروص قاطادبولو 7

 تذاعتسا نمل وسروهلب

 هللا نذاب (كلبهال) هب

 ورع وباتت ى لكل لهل ةروصلا كلت نماهذوعت لد ىلاعت هللاهيطمانم وم ىأ (ايقتتنك ناكنم نج رابذوعأىناتلاق) دي 1 0 نم هنرداباهوحتدصقي مالسلاهيلعلي ربج يم تاراسلف حصا كوالا لودلار بت ل
 | رداط (اكزامالغ) عفان لوقك اذهتاقايقتتنكناتلاق فيكفوجافلا ن ,ذاعتساماتلقنافايعروؤا الل ل .
 دنسأأ (بهال كب رلوسران ًاامنا) مالسلا هيلع ربجاط(لاق) روجفلا نم كلّدعنام كاوقتنوك :ن 1 ا هانعمانهه كل ذك لظاا نمكلاعنام كناميانوكينأ ىنبني ىأ ىنءاظنالفانم م تنك نال ئاقأأ
 (دات جاما نءارهاط ”ي ل م رك زامالغ ئال) هب لسرأ نال ىلامانا نمت تاكا تلا

 مداعف نإ -

. 

1 

 ١

 د( دب يعزز نب جتنا رقيلعأ ( شب تسسويرومالغ) كنوكينأنمعأ(ىنوكيفأ) مس(تلاق) بول
 1 1 5 اى 1 (لاق) امهتمدحاواذ جه نك 0 حافسوا ًاحاكن نمنوك ام ادلولا نأد رتةرجافىأ (ايغب كألو)

 5 لاحرلا 6 ن ةناهلعجاو) بالي كدلو قاخ ىأ (نيهىلعوه) كب رلاقانكه ىأ (كب رلاق كلذك )لدا 1

 1 : 0 هياعهللا لص دمت ة 4 هع ىلا هند د د ىلع هعبت نم ةمعت رىأ (انمةجرو )انتر دق ىلعةلالدو مطةمالعىأ (سانا

 ىانم هوهس ل
 (هتلمف ) لج رزعهلوق# لدبي الودربالهنماغور فماموكح ىأ (ايضقما سعأ اناكد) |

 2 و لي ريج نال يق

 ةداع دلولا 10 1 0 : 0
 ليقو سما ىف خفن م هعمصاب اهعر د بيج دم ىلي ع

 قمالسلاهيلع ىسيعب تلمأا ملا خسف ةذأ| لص وفد رعل دعب نم حش ل : ليقواهمق قل ءقواهاذ ذقليقو اهك ىفخف

 اهقحلتملو ليعف ىههريغد:ءوروكشورو.دةأ سمعا ىف قاتلا ثان ًانلاءات دلت ملا آواعابنا نيغلا ترسكو تكد اوءاب واولا 377 2

 ك.سسع/تاقاكسمالا ىأ (كيذك) ليربج (لاق) بي رقهنلاةجرر نا لثم هب هبشي دق و يف ةلعاف ىنع تناكن او ةلوعفم ىنعمباهنال طا

 ةيآ هلعجلو ىأف وذحم العم ليلعت ( سانا ةنآ هلءجنلو) لهس ىلع بأالب داولاءاطعا ىأ ( نيه ىلع وه كب رلاقلاحافسوأ احاكن لج
 ناىأ (انمةج رو د) انتردق ىلعاناهرب ود ربع ىأ سانال ةئآهل عمل اوانتردقهب نبدا ىأر هضم لياعت ىلع فوطعموه ,و كلذ ان: لعف سائل

 ىلاةخفناا تاصوفاهعرد بيج ىف خفنفاهئماندهلوق ىلا تن امطااماف حوالا فاروط سمار دم (ايذقما ىمأ) ىسيءقاخ (ناكو) هب ْنْمآ ْ

 1 نبرشعوأ ارشعوأ ةنسةرمدع ثالثا نس ناكو بوهوملا ىأ(هتلم- ) اهنطإ

 ىو-غب درب اد نع لوعفق



| 3 

 لالا كلتب هنأ سم اووهوهل بهوبأن وكب ب رطىابهلا فاشكستساوه لب داعبتساباذهسيلو (مالغ 4 نوكي ) فيك (ىقأبرلق)
 ْ دوعلاكماظعلاو لصافملا ف ةواسملاو سبيلاوهوايتع تغلب ىأ (ايتعربكلا نم تغلب دقوا قاع أ يما تناكو) نيباشنالوح ما

 . (كيدكلاق) ايكب ىفالاصفحو ىلعو ةزج ل ئاوالارسكب ايكبوايثجوايلصوايتعةيلاعلا نسلا ىف نعطلاو ريكلا لجأ نم سبايا
٠. 

 03 . . 0
0 

 / قلخىأ ( نيه ىلعوه) هرسفب مهمم ىلا ةراشا كلذو لاقي بصاوأ (كبرلاق) ادّتبامتهل قي دسصت كلذكن مالا ىأ عفر قاكسلا

 لاق) ئشب سيل موديملا || يصلايلكرئاضفلا عامتجا كلذب ىلاعتةتلادري ل ليقا دلو هلٌثمرقاوعلا دلت سابعنب|لاقو طق ة يصعب مومو
 ةمالع ( نى لعجا بر

 قأرما لب>اهمفرعُأ

 ماكنال نأ كتتكلاق)

 (ابوس لايل ثالث سانلا

 ىأ ملكت ريمض نملاح
 ءاضعالا ىوس كن وكل اح

 كئالغ ىنعي ناسللاو

 هقيطتالف مالكلا عنمت نأ

 كبام حراوجلا ميلستنأو
 1( 8 لدو مب الو سرس

 ل ىف مايالاو انه ىلايللا

 ةنالث هب رمتسا مالكلا

 مايالارك ذذانييلايلو مايأ

 ىلايللا نم اهمازابام لوانتي

 لوانتي ىلايالارك ذاذكو

 افرع مايالا نم اهعازابام
 نم هموف ىلع جرخن)
 عضوم نم (بارحلا
 هنورظتش اوناكو هبالص

 ىواف) ماك, نأر دقيرلو

 ىه ناواواص (اوحبس
 (ايشعو ةركب ) ةرسفملا

 رصعلاو رحفلا ةالص

 ىجحملانبهو ىأ (ىحاي)
 ةاروتلا(باتكلاذخ) ىحاي باطحلاناوأوهندالودعب هلانلقو
 محلا هانت آو) ديبأتلاو قيفونلاب راهظتساودح ىألاح (ةوقبإ)
 |ىلعافطعامصريغو هب وبالدجروةعفش (انانحو) انقلخ بعللاملاقف ىصوهو بعالا ىلا نايبصلاهاعد

 رانا (ينشاتلو) وقزج كانتشيعربق نمشتدجا(لبقزم ).56( ١
 ا | مالغ) ف نوك<ينبأ نءىأ( كنوكيىفأب .رلاق) هنم لضفأامهو هل قاناك مجاكلا اوليلخلانالاهضعب دارأ امناو

 || ةقدومسملالوحن كلذب دب رباسأي ىأ (ايتعربكسلا نمتغلب دقو) رقاعقأ ماو ىأ(ارفاع ىقأ سما تناك
 || ىحيلبق نم ىأ(لبق نم كتفلخ دقو) ريسي ىأ ( نيه ”ىلعوه كب رلاق كل ذكلاق) دلجلا لوحنو ملظعلا
 || سانلاملكنالنأ) كتمالعىأ( كتي[لاق ) تأ سما لج- ىلعةلالد ىأ( ةيآىل لءجابرلاقأيش كن مو)

 | هناليق ص لوالاو تاعباتتملايل ثالئل يق وسرخالوسإامريغنماهاساصخص ىأ (ايوسلايل ثالث
 | نمهموق ىلع جرفل) لجوزعهلوق ُه هناسل قاطن |هلئارك ذدارأ ذاف سانلا عم ماكسي نأاهيفردقيمل

 ش | بابلا مط تفي ىتح هنورظتني ب ارح اءارو نم ساذلا ناكو هيف لص ناكىذلا عضوملا نم ىأ(بارحلا

 || امواف ىأ (ىواف) كلامهلاولاقو هيلعكالذاوركسناف هنولاريغتماب ركز مهيلا جرتسذا نول صي و نولخ ديف

 | ىلعجر خي ناكهنا ىنعملا (ايشعوةركب ) ةنلاولص ىأ( اوس نأ ) ضرالا فمط بتكل يقو (مهيلا) راشأو
 ةالصااب مه ىماف مهيلا جرش مالكلا نم عنمو هنأ سما لج تقو ناك املفةالعلاب مه مأيفايشعوةركبهموق

 | ةاروتلا ىأ (باتك2اذخ) ىحيايلانلق وىبحةلانبهوهانعمورامضاهيف (ىحاب) لجوزع الوقع ةراشا

 كلذو نينس ثالث نباو هو( ايبصإ)ةوبنلا ىنعيسابعنب لاق ( مل !هانين آو ) داهتجاو دي ىأ (ةوقب)

 نال تاقابصلا لاح ةوبنلاو ةنطفلاو لقعلا ل وصح حصي فيك تلف ناف هيلا جوأو هلقع مح |ىلاعتهنلا نا

 باتكلامهف كحلايدارأليقوايبن ىصلاةروريص عنمتالفاذهتبثاذا تاداعل قرن ىلع ىنبم ةوبنلا لصأ
 ايبص حلا قوأ نميوهف غلبي نأ لبق نأ ارقلا رق نملاق فالا ضعب نعو ريغ صوهوةاروتلا أر قف

 هنعىلاعتةلنا ىضر باطخلا نب رعب طاخي ةئيظحلالاقان دنع نمةجر ىأ (اندل نمانانحو)

 : : الاقمماقم لكل ناف 5-5 كيلملا كاده ىلع ناحت

 ٠ / ىنعمو لاصلا لمعلا ىهليقو صالخالاو ةعاطلاةاكز لاب ىنعي سايعن الاق (ةاكزد) ىلع محرت ىأ

 ناكو) هصالخا ىاحلاصالمعو مهب رةعاطىلامهوعديل دابعلا ىلعهاننحتوان دنع نم ةجردانبن او ةبآلا

 || افيطلارإب ىأ (هيدلاوبارب و) طقاهممهمملو ةّئيطخ لمعي لهناهاوقت نءناكو اعيطماصاخماماسم ىأ (ايقت
 نأ كب ر ىضقو ىلاعت هلوق هيلعلدب نيدلاولارب نم مظعأ ى لاعت هللا ميظعت دعب ةدابعال هنالا مهي! انسح امهم
 ىلعببرضي ولقي ىذلا ل يةوربكارابجلا (ارابج نكي مو ةبالااناسحا نيدلاولاب وهاياالا اودبعنال
 5 الءاضق همزايال نأ ىرب+«_سفنب ميظعتلا نموهواقحهسفن ىلعدحال ىربال ىذلارابخلالبقو بخغلا

 نينمؤملا تافص نموهو بناجلا نيلو عضاوتلاب حيف صودارملاو ىصاعلانم غلب ا وهلبق (ايصع)

 | لانياكناطيشلاهلانينأ نمدلو مويهنلا نمهل نام وهانع«(ايح ثعبي موبو تومي مويودلو موب هيلع مالسو)

 ]| راس
  ليقلاح (ايبص) نيدلاىفهقفلاوةاروتلامهفوهوةمكحلا (

 | ةنعنم (اةدانم)
 ايكت (ارابج نكي مو)امهيسعيالامهبارإب و (هبدلاوبارب و) اعيطماماسم (ايقتناكو) بنذبدمع لفاحالصوةراهط ىأ (ةاك زو)
 نم (ايحث عبي مويو) ربقلاىفاتف نم(توعمويو) ناطيشلاهلاني نأ نم (دلو موب )هلهننا نمنامأ (هيلعمالسو)هب رلايصاع (ايصع)
 7 ذا نطاوملا شح وأ هناةنبيعنبالاقربك الا عزفلا
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 دو ع هنال ظعلا صخو فعض (ىنم معلا نهوفا) ارادتخاهيلا فاضل اوءادنلا فوح ف ذك ىف رايواص 00 )ب رلف)
 ىلعلادلاوهدح اولا نال هدحوو نهوأ هءاروام ناكن هواذاف هبلصأ و هيفامدشأ هنالو هنوق طقاستو ىىادب نهواذاف هماوقدب وندب

 ىأزيم (ابيشسأرلا لعتشاو) نهولاهباص أدق دسحلا هنم كر ئامد شو ماوقلاو دومعلاوهىذلا سنجلا !ذهنادارملاوةيسنجلا ىن
 هنمهذخأ ورعشلا ىف هراشنن اوهضاس ىرانلا ظاوشب بيشلاهبشفالعش تراصواهباهنلا ف تقرفتاذارانلا تاعتشاو بيشلا ىسأر ففاشف

 ندبلا فهض ىلعلمّتشن ةخ ”وخيشلاذاتخشدقبر .ايمالكسللا لصأ ناىرتأ اذه نمحمصفً ام الكىرتالورانلا لاعتسشاك كعامل
 نعلودعهيفف دب ماظعتنهو هنمىوقأو ليصفتللرب رقتلا دب نم هيفف ئسأر باشو دب فعضهنم ىوقأوامط ضرعتملا سأرلا بيش

 هيففىد نم ماظعلا تنهو ىناهنم ىوقأو ىتدب ماظعتنهو ىناهنم ىوقأأو ىندب ماظعتنهوان أ هنم ىوق أو هنم غابأ ًاىهفةيانكل ىلا عرص :

 نهولالومشل ىنممظعلا نهو ىناهنم ى وقأوندبلا طيسوت كرتهيفف ىنمماظعلاتنهوىناهنم ىوقأ و ليصفتلاو لامجالا قب زط كولي

 ١ باش ف ةقيقحلا تكرتاذطو درفدرف لذ نود ضعبلاب عومجلا نهو لوصح ةحصادارفالاى ا مظعلا عج كرترابتعإب !درفادرف ماظغ
 سأرلاوهو هتينمورعشلا ناكم ىلا لاعتشالادان_سالابيش ىبن أ رلعتشاهنم غلب أو ىسأ ًاربيش لعتشا لك ةراعتسالا ىهو خبال

 ارانىتبب لعتشاوىتيب فرانلا لعتشا (7798) نازوابيش ىسأر لعتشاوىس أر بيش لعتشانازوذاسأرلالاعتشالالومشةداف

 هيف نالورب قرفلاو 5 0 . 01
 يليصفتلاو لاجالا نك نايس ىلاعت هللا دنعرارسالاو رهجانال هتاعدطاقج قولا سوا ارليق كا وج قام ْ

 زييغلا مر نينات وا ىلع مالي الثلهافخ !ليقو صالخالا ىقلخداوغاي رلا نعدسعي ةةيالايو ل

 سأرلا لعتشاو هنمغلبأو || فعضو قرأ (نهوفابرلاق) ىلاعتهلوق يلع ديءمرهوهفعشل هبوص تفخ ل بقوةخوخيشل
 58 غلبأو صمامل ابيشىنم ||| (ابيش) رعشلاضيبا ىأ( سأرلا لعتشاو) سارضالا طوقس ىك- ةشاليقو ربكلا نمىأ ( ىنم مظعلا])

 هيففاديش سأرلا لعتشاو ىلا ىنتوعدالهاذعم ليقو ىنيخحت لو ىضمامف ةباجالا ىنتدوع ىأ (ايقشبركناعدب نك أا) طمش

 هنابطاخلا ملعب ءافتك ١ ملاونب مهىلاوملاو قومدعب نم ىأ (قارو نم كاوناتفخ فاو) ناميالا كرتب قشأ لو تنمان امال
 ةنيرقب ايرك ز سأر أ (ايلوكندل نمىبهفإ) دلنالىأ(ارقاعوتأ ىماتناكو) ةنرولا عيج ليقوةلالكلا ليقو ةبصعلا ليقو
 0 1 ( ىلامثرهيدار 1ليقوداشراذاملو ىأ (بوقعيل 7 انمكرب وىنثري) ايضصادلو ك دنع نم ىنطعأى

 أ ليدل نا: فخت ابرك زنالةروبحلاهبدارأ ليقورلعلاوةوبنلا ثاريمدارأ ليقوةروبحلاو ةوبنلا بوعي [نمثريو ر 1 9
 (ايقشب د) كانا ٌقاعدب لعلانوثروبامناولاملا اوثروبمءايبنالانال لاملاريغثاريم ىلع محن كوالاو رابحالا سأر ناك

 ناي لم تدك أ ||| نيددمعوتب عيضي نأ ف اخامناوهمعونب ثري أهلام ىلع قفشي نأ ءايدنالا نم ىنوهواي ركز نمدعبي
 اديعس مويلالبق ةوعدلا | احاصادلوهب رلأسفءايبنالا ل هقو نيدلا ليدبتليئارساىن نمدهاشنأ ل كلذوهماكحأ او ريغي و :
 دعس لاقي هيف قشريغهبأ|| ايضصايقناربىأ (ايضربرهلجاو) سابعنب !لوقا ذهو عيضيالثل هماعو هنوبن ثري وهتمأ ىلع هنمأ
 هيوم داك نالف همسا) رك ذدلوب ىأ(مالغب كرشناناإاب ركزايلاقفهءاعدهل هللا باحتساف ىنعملا (اب ركزاي) ىل اعن هل وق#

 اهلهالو تاعاذا يضر 2-: ع 0 تكا ههضاشتلاك 0 د 'ء
 احاتحم 7 مهضعب نكن

 10 ا ىعتفالخلا ك0 فدا يق لارا + رار 12
 0 بلاك اا تنحي واني فرذلا اذهو ىكم ىادهك ها فورس ووفومدعب (فارعنم) ن

 ىدعب 0 (ايلد) ةدالوللو الى ما نال سناب كشاعارتشا (كندل نم بهف) دلتالامقع رفا
 موديلا جو.نال لصي هنأ ةومنلا ةناروىنعمو ةوبنلابوقعيل انمورلعلا ىن 3 راوادلو لبيه ىثايلول ةفصامهعفرب (ثربوىتر

 قحسانببوقعي (بوقعيل نم) هنمتئرورهتثرولاقيءاعدلل ب اوجهنا ىلع ىلعوورمتوبأ امهمزحي وثروتةوبنلا سفن ناد
 (ىحدهمسامالغب كرشناناي ركزاي) لاقوهءاعد ىلا عت هللا باجاف كمكحح وكنعابضاروأ هاضرئاب_صض سم (ايضر برولعجا

 مسالا نا ىلع ليلدانهو هلبق ىبحتيب دحأ مسيو (ايمسلبق نمهللعجنم) ةزج فريفحتلاب كرمثبن لافي رشن هتممدن ,هلا
 اروصح ناك هن اوزوخو حيش ناب داوهناو طق ةيصعمب مهو صعبا هنأ ىف لثمه نكي مواهيدشو الثم لايق وةرثالاب ريدج بي رغلا
 هب ةكسئالم ا هئر رش ماف



 -ردإ ثىلوحنزيبماددموة دفانريغتاملكلاواضي ا دفنل (اددم) رحبلالثب (هلثعانتج وأو ىف رتاطدفنن نأ لبق رحبلادفنلا)

 ١ 00 اريخ وأد قف ةمك-ملات ْؤِب نمو مباتكف بطخأ نبا ىحلاق ليقو ىلعوة زج دفني هب دعاموهودادملا لثمددملاو

 اامنأ ىلا ىوب <لئثمرشاانأ ا هالق هللاتالكر حي نمت ةرطق هنكلو ريثكر يخ كلذ نا ىنعي تلزنف اليلقالا للعلا نم متبتوأامو

 قطار رءاقلءوس فاي ناكن فو لوبقواضرءاقلءاقلب نأوهب رءاقل نسح لمأ» ناك ف (هب رءاقلاوجريناكن فدحاو

 ظفللا ةقيقحوهأك هب ؤرليقو هيلع

 الوهب ر هجوالا هيدي ربال

 نبى < نعوهريغهب طلت
 هنم ىحتسيالاموه ذاعم
 هب ر ةدابعب كرشيالو)

 مع كرشلا نع 0

 كك كا اوقنا ديل

 كرشااامواولاقرغصالا

 ىلصلاقءايرلالاقرغصالا

 ةروسأرف نم سو هيلعهللا

 ةيناعموصعموهف فهكلا
 نوكن 00 يل

 نم هللا همصع ةيناغلا

 لقأرق نمو لاجدلا ةنتف
 ىو ملئثمرشب انأامتا

 هعحضم دنعاه آى لا "ىلا

 كإذوشَحةكملاهعجنم

 تحتم نم موه وريح
 ةكع هعحضم ناك ناو

 أل الّي رونهل ناك اهالتف

 رومعملا تدبلا ىلا هعحْضم نم

 ةكئالمرونلاكلذوشح

 نورفغتسي وهيلع نولصي
 ٍظ م د ىت>هل

 «مالسل اهيلع سم ةروسإ
 عستوأن امن ىهو ةيكم

 ةروسلل مساوه ليقو مظعالا هللا مس سيكس ا )# ميجرلا نجح لا مسب إل ىئاشو ىندمةبآن وعسن و

 هريغو هسكعب ةزجوءايلاجتفوءاطا رسكب ورمعوب او برقأحتفلاىلاورسكلاو تملا نيو مهانومايلاز ءاطارسكب ىحيو ىلع ارق

 )دبع نمل صفحو ىعوةزحر صن (مكذ)ة+راوعم(.دبع) رك ذاده أدت اريخ ( كب رةجررك ذ) امهحّفب

 بلط قع ماليالثل افخأوأعافصلا ىلا برقأو ءايرلا نع دعب اوهوهب رومأ م اوهاك اريسءاعدهاعد (ايفخءادبهب رىدان)ةجرلل فرظ

 ةنس نينامت و 1نيعبس ءو سج نإ !ناكهنالربكلاناوأ !قدلولا

 الاخ (احلاصاللمعيلف) هتقيقح ىلع ىرجاذهىلعءاجرلا»و (01؟)

 1 | فعل( قر تامكتغتتنألبق) هؤامدفنل ىأ( رحبلادفنل) نوبت قئالخخاو ليق بتكي مذ او لال

 | تاملكن فتملورحبلا ”انوفل يدع رحبلاو نوبتك,قئالخا ناكولو ىنعملاو (اددمهلثجانئجولو) همكحو

 | 0 رشبانأانالق) ىلاعت هلوق ُ ةدايزوادادمهنرثكف رحبلاءاملثعانئجولو ىف ر
 | ىدآ انألوقيف ارقي نأ هيمافهقاخ ىلع ىهزبالثل عض راب و ملا هلوسر ىلاعتهللا

 ةهلكي ايرشال (دحاوفلا كمل امنأ أىلا ىوي) ىلاعتهلوقوهودب هللا ىنمرك أو ىحولاب تصصخ ىتأالا كتم

 أ أ نمىث(احاسالعمعيلف) هب رةيؤرلمؤي ل يقوهيلاريصملا فاخيىأ (هب رءاقااوجريناكنفإ هكلم
 ا ىأ(ادحأهب رةدابعب كرشبالو) اصلا لمعلا فهسفن لمعتسيلف هيلاريصملاو ىلاعتهثلاءاقل ءاجرهل لصح

 | 0 امان رلا يدار دقو كاتو هناحبسةثلاهجوهيداريدق اصلا لمعلا ناك الوهلمعب ىئاربال

 ١ | نع (ق)اهعيج كرشلات اهج نمربم نوك,نأ ىناثلاو ىلا عتوهناحيسةللاهبدارب نآامهدح /نادبق

 ا | هينا قاري ىفارب نمو هبةثلا عمس عمس نم لسوهيلعةللا لص هللا لوسر لاق لاق ىلجلا هللا دبعنب بدنج

 1 هبهثلاعمس ل يقوةمايقلا مويةنناهرهش كلذب رهتشي سانلل 5 11 مالم لمع نم ىأ هبةنلا عمس عمس نمهلوق

 َ اعنو كابتةثلان ا لوقي لسو هيلعهنلا ىلههللالوسر تعمسلاقةرب رهىبأ نع( م)هوركلاهعمسأىأ || “

 وه“ىربهنماناف اسمريغل هك ارشوهتكر تىريغهيف كرش العلم نخ كرشلا نعءاكرشلا ىنغأانألوقي

 مجاذالوقيإ سوهيلعهللا ىلص هلال وسر تعمسلاق هنع هللا ضر ةلاضف ىبأ نب ديعس نع هلامعىذلاو

 ةغأهنلا نافهنمهباوث بلطيلف ادحأ للدم لمع ىف 1 ناك. نمدانم ىدانهيفس رال مويل سانلا

 امفوخألاق .وهيلعةئنأىلص ىنلا ن ءوب رغثي دحلاقو ىذمرتلا هجوتسأ كريشلا نع اارعلا

 هللا ب ص ىنلا نع ءاد ردلا ىبأ نع )0 ءايرلا لاق رغصالا كرسشلاامواولاةرغصالا كرمثللا كيلعفاخأ

 أ تناواهرخ ”[نمةباورفولاجدلاةنتف نم مصعفهكلاةروسلوأ نمتانار شعظفح نملاق مسوهيلع

 هباكرارس ًاوددارعب

 ة#ماللااهياعم يمةروسرب سفن

 00 ار ةةانرنلك ةتاعسو نونا كوتا ن ومنو نا ضوةيك

 #« ميحرلا ن نجرلا هننامم د ولع

 نآرقلا مساليقو ىلاعتةنلاءاؤسأ نم مساوه امهنعهللا ىضر سامع نء|لاق (صعيهك ) لجوزعهلوق

 و نمءاطاوريبكو ميركنمفاكلالاق سابع نبا نعوهب ىلاعت هللا مسقأمسقوهليقو ةروسألليقو

 مهيدنأ قف هديه دابعاداه هقلدل فاكه انعم ليقو قداص نمداصلاو ميلع نم نيعلاو ميحر نمءايلاو

 ْ اليق 00 نعمل رهجر) رك دكيلعاولتت ىذلا اذهىأ (ركذ) هدعو ىف قداصهّن رب لاع

 3 ارسءاعد ىأ (ايفخءادن) بارحنا ف(هب ر)اعدىأ (ىدانذا) هتجراي ركزهديعكب ررك ذءانعم
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 مهبةعاطتساالفمهعامسأ تيمصأ مهناك ءالؤهودب حيصاذا
 نا مط را اونظام يا ءابلو ًامالسلا, يلع ىسيعو ةكسئالملا ىنعي ىدابع مهذاحتا رافكلا نظفأ .:

)5710( 

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نماوعمسب نأن وعيطت يال انعم ليقو مهبلعءاقشلا ةبلغل نآرقلاو نا

 (ءايلوأ فود نم ىدابعاو ذختتي نأ اور ,ةكنبذلا) نافاىأ(بسخأ) نلامتفوقو هل مادا 2

 مه »وعاطأ نيطايسثلا ىنعي سابع نبا لاقو مهنمن قريتيءادعأ مل مهىلب ,ةكنالا او ىسعدب ربابإب رأ ىن

 ل يقو مهبةأع الف ىسفنل ىضغ اال ىناوءام ١ وأىريغاوذختي نأ اورفد ؟نيذلان اظفأ ىن-ءللاوهللا نود .

 (الزن ب ر فاك مهجإا يحى (اندتعأا)ءالوأ فود نمىدابعاوذخت نأ هتف نا ار : ١

 لق) ىلاعتدل وق ف فيضال لزاملاك ان دنع ,طةدعمليق دوهاوثم ىهامهنع هللا ىضر سايعنب|لاقالزنمى

 اراوب واك الهاولانفالاونوالضفهب نوجري ل مع ىف ىهسفن أ اوبعت أن يذلا نعي (الاعأ نب رمسخالاب مكشينت ل

 ىبأنب ىلعلاقو عماوصلا ف مهسفنأ اوسح نبذلا نابهرلا م هلبقو ىرأصنلاو دوويلا مهسابعنبال

 مهوايندلا ةويخلا ىف ) مهداهتجا د مهلمت طب ىأ(مهيعسل ضنا ج راوخلا ىنعيءا ارورح لهأ م هبلاط

 3 ؟ناورتكا نبذلا كئلوأ) ىلاعتل اقف مهفص ومئالعع ىأ (اعنصن و: سحب مهنا) نونظيىأ (نوبص

 اورفكمج :ال كلذو باقعلاو باوثلاو ثعبلاباورفكو هنتر دقو هدي>ون لأ :الداو دج مهنأىنعب (هلاقلو مب

 مقن دز تاطب ىأ(مطامعآ تطبخ )ءايشالاه ذهب نب رفاك اوراصف نآرقلاب و لسو هيلع ةنلا ىلدىنلا

 نيدحوملا نمت" م !او تانسحلا لهال عضوتامنا نازيملانالانازيم مط ميقنال يق (انزوةمايقلا موب :

 مهدنع ىهةمايقلامويلامعاب سانأ أي ىردخلادرعسوبأ لاق تايسلارادقموتاعاطلارادقم يمت
 ىردزنهانعم ليقوانزوةمايقلا موب مط ميقن الف ىل اعتدل وق كلذف أيش نزتلاهونز واذافةماهتلابك م ظعلا ن

 هنالاق لسوهي ,اعهللا لص هللا ل وسر نعةرب رهىبأنع(ق) نزوالوردقالو ظحاندنع م

 موب مط ميقنالف متئشنا اؤرقالاقو ةضوعب حانج للا دنع نزيال ةءايقلا موب نيمسلا ميظعلا لجرلا أيل

 منهج مهؤازج) ىلاعت لاققف أدب |مثيهر دق ةسخو مطامعأ طوبح نه رك .ذامزرلاةراثا( كلذ انزوةمايقل

 ١ وام واونمآ نيذلانا) ىلاعتدل |وقو ءازمتساوةب رجس ع (اوزهىلسر وىلانا اود او اورفك امي

 هولا سافهندا مئلًاساذا لاق مسوهيلعللا ىلىبنلا ن ءةربره ىبأ نع(الزن سودرفلا تانج مطتناكتاخاصا
 ىف سبل يعكلاق ةنجلا لهأ 0 ارحفتهنمو نجرلا شر عهقوفوةنجلا ىلع و ةنجلا ا سودرفل

 سودرفلاةداتقلاقوركنملا ن ءنوهانلاو فور عملا نو ملا اهيف سودرفلا ةنج نم ىلعأ ةنج ناجل

 ةفنئلاةدجلا ىهليقو بانعالا هيف ىذلا ناتسبلاوهسودرفلا ليقو اهعفرواهلضفواهلعسوأو ةنجلا وب ر
 ىلا لوقنم شيل اناساب ليقو ةيمورلابن ادسلاس ودرفلاليقو تابنلا نماب وريض تينت ىتلاراحشالاب

 ىأ مت ناكى عم ف ل قوالزن هجعنو سودرفلا تانج امثمط تناكى عم ىلع لزانالأ هماموهالزن ةبب رعل

 لاقاهريغىاالوحت ىأ (الوحاهنع) نوبلطيال ىأ (نوغبيالاهبف نيدلاخ) اوقلخ نألبق ىلاعت هللا لعىف

 لق) ىلاعتدل وقوى :ر اراد ا هققاوتلاذا اراد نملجرلا ل قتني اك اهنعاواودد: نأ نودي ربال سابع نبا

 كياتكىوةمك- + اانيتو أد قانن امع زتدجحايدوهلاتلاق سابعن|لاق ىف رتاملكلادادمرصلان اكول

 ليقوةبالا هذه ىلاعت هللا لزن افالم اقالا اعلا نم متتوأامو لوقت مئاريثك اريخ وأد قف ةكحلات وب نم

 ناكوللةىللاعن هللا لزناف افئثلك لعاهيفوةاروتلا لعانبتوأ كو نم متدنو ًاامولزن

 ادادمر حلا ن اكول دهاج لاق ةدايزلا نمولص ًاوهببتك,و بتاكلاهدّمسام ىأىب رتاملكلادادمرحلا

 نب رفاكلل منهجاندتعأأنا) ءايلأمط نونوكي لهما توا اذهو اوذحت نأ الوعفم ءايلوأ ىد مع

 ليز:للماقياموه (الزن
 هوحنو فيضلا وهو

 لهلق) باذعب مهرششبف

 (الامعأني رخال كين أ

 رسايقلاو عجام اوزييمتالامعأ

 عون ادرفم نوكنأ

 باتكلا لهأ مهوءاودالا

 لضنبذلا) نابهرلا اوأ

 وهو لطب و عاض ( مهبعس
 نبذلا مهىأ عفرلالحفف
 مهو ايندلا ةاويحلاف)

 نونسح مهنأ نوبسحي
 اورفكن يذلا كئلوأاعنص

 تطبخ هئاقلو مهب 2

 موبمط مقنالف مطامعأ

 نوكي الف (انزوةمايقلا
 رادقمو نزو اندنعمط

 (منيج م-هؤازج كلذ)

 مهؤازل نايب فطع ىه
 اوذحتاو اورفك اميز

 ىأ (او رزه ىلسرو ىأيآ

 مهرفكب هج مهؤازج
 هللا تايك!ب مهمازهتساو
 اونمآ نيذلانا) هلسرو

 تناكتاحلاصلا اولمعو

 الزن سود رفلا تانجمط

 لاح (اهيف نيدلخ
 الوحت (الوحاهنعنوغببال)

 امباصر اهرييغ ىلا

 هناكم نملاح لاقب ,اوطعأ

 اهيلع دب ضمال ىأ الوح

 مهسفنأ مهعزانت ع
 0 ند ,مفرأأ ىلا فرطلا ل ئام عاطوهف ناك ميعن ىأ اين دلا ف ناسنالا نال فصولا ةياغه فهو مهينامأو مهضارغال عججأ 1

 ) رحبلاناكوللق) دواخلادك أ ان

 سنحلار حبلابدارملاواطادا دمّرحبلا ناكودتت
 هللارعت الكب تكوا ىأ هببتكي امدادملاة ديمعوب لاق )ىف رتاماكلادادم) رحبلاءام ىأ



 ا ايقاف مانو :رصب وكم نيفدصلا نالباقتي ىأنافداصتب امهنالنيلبحلا ىناج نيتحتفب (نيفدصلان يبى واساذاىتح)

 قون (لاق) رانلاك (اران) دب دحلاوهو هيف حوفنملاىأ(ملعجاذاىنحإ) ديلا ىفاوخفناةلمعلل ني رقلاوذلاقىأ(اوخفتا لاف)
 أالد|لوالا ف ذخارطق بلع غرفأار طق قوت اهريدقتوغرفاببوصنموهو رطقيهنالابا ذءاساحن (ار طق هيلع) بصأ (غرف أ) قوطعأ

 تلا نالةفخلل» اتلاف دح (اوعاطسااف) ْؤيج ىأفلالارست دتااذاوة زج فلالا ةفعأ لصوب فونثالا هياعفاثلا

 اوامينأ (هورهاظي نأ)

 هلاوعاطت ساامو) دسلا
 هيفوط ةلمحالىأ (ابقن

 الوهعافترال دوعص نم

 ادهلاق) هتبالصل بقن

 اذهىأ (ىبرنم ةجر

 ةجروهللا نمةمعن دا

 رادقالا اذهوأ »داع ىله

 هنيوست نم نيكفلاو
 (ىفر ددتعو ءاجاذاف)

 ةمايقلا موب ءىجم ىند

 (هلعج) قأينأ ف راشو
 اكوكدم ىأ(اكد) دسلاىأ

 ضرالاب ىوسم اطوسبم
 عافترا لعب اطسنت] املك

 ىأ ىوك 02 كدنادقف

 ناكو) ةبوتسم ا

 لوقرخ (اقحىب ردعو
 (انكرتد) نينرقلا ىذ

 ضب (مهنسب) انلعجو
 طاتخم ( جوميذئموب ) قلحلا
 نوب رطني ىأ(ضعبفف)
 مونجو مهسنانوطلتخي و

 ن وكينأ ازوح وىرايح

 جوجامو جوجأيلريمضلا
 نيح نوجومي مهناو
 د سلاءاروامت نوجرح

 ىورودالبلا ىف نيجد نم
 نوردقي الو سانلا نمهباورفظ ن هورحشلان ولك ًايمتهباود نولك اي وهءام نوب رشف رحبلا نونايههنا

 39 ةعاسلامايقل (روصلا ف خفنو) نوتوميف مهناذ ؟لخ ديف مهماغق أى افغن هللا ثعبي مسدقملا تيبوةنيدملاو وةكماونأب نأ

 هباهودها راعوأ لاه انر أو (اضر عن رفاكللذئموب منهجانضر عو) ديك ان(امجج) ب املا باوثلا المخا عج ىأ
 ع عي ةاواكو) هيناعملمأتونآرقاا نعوأ مظعتلابدرك ذاف نار !نءوأاهبلارظني ىنلا ناي !نع (ىرك ذ نعءاطغف مهنيعأ

 عيطتسي دق مصالاذا غلب أهناالاهنعامصاوناكو يأ (اعبس
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 ظ نحب (اوضقالا) نيلجلا ف ارط ناب يأ (نيفد دا! نيد ى واساذ|ىح) بطملا ىلع

 َّش 0 (ارطف) هيلعيصأ ىأ (هيلعغرفأق ون ؟لاف) ١ ارانراص ىأ(ارانهلعجاذاىتح) رانلا

 ملا نربلاك سلا نا ليق ساصتلا ديد مزلىتح هناكم ليسي سال ل_عجو بطلا لك انرانلاتلعخ

 اهنا لءاوخسرفهلوطو عارذةثامهعافتراواءارذ نوسخ هضرعن | ليقوءارجةقب رطوءادوسةقب رط

 « برقلا ىلعدح أر دقي لرانلاكتراص ىتحاهيلع خفناذا ةريبكلاةريزلا نالةرهاظةميظعة ركمدسلا

 ريفنانا | كئاوأ نادم أ ع نءةميظعلاةرارخلا كلنريثأت فرص ىلاعت هناكف اهنمبرقتلابالا نمي الاجماع خفللاو

 ابقتةلاوءاطتساامو) هتسالموهولعل هيلعاولعي ىأ(هورهظب نأ او عاطسا اف هيف لمعلا نم ١ اونكمت ىح

 : ار نم ةمعن ىأ (ىبرنمةجر) دسلا ىأ (اذه) نيئرقلاوذ سب (لاق) تبالصو ةئدشاولفسأ نمىأ

 7 دمليقو ءاسلماضر أى أ (ءاكدءاج) مهجور تقو ليقو ةمايقلا موب ىنعيليق )ىف ردعوءاجاذاف)

 !ىلصةللالوسرلاق لاقهنعهةللا ىضر ةرب رهىبأنع(ق) 0 0 كو) ضرالا م ايوتسم

 موه نايسنه درب دقعو 00 واع لدم جوحامو جوج ايصر نم *مويلا جف ذ لسوهيلع

 ١ نا ديال نكل ةقلحل اهيشاهنطاب نم ماهمالا طسو ىفهبابسلا كعبص أ سأ ارلعجن ناوهو باسل 06

 | 1 ةرخئاوداك اذاىتح موب لكهنو رفع دسلا فلاق سو هيلع هللا ىلههلل' لو سر ناهنعورب للخالااط

 ىلاعتهللادارأو مهتدماوغاب اذا ىتسناك امدشاك هللاهديعيفلافادغ هنورف<فاوعجرا مهضعبلاق
 هدف نوعجريفلاقىنثثساو ىلاهت هللاءاش ن !!دغهنورغ<.سفاوعجر ا موماع ىذلا لاق سانلا ىلع مهثعس

 حتت ةياور فو سانلا مهنمرفتوهايملانوقسيف سانلا ىلع نوجر خيف هنوقر دف هوكر ت نيح هتئيه ىلع
 عو ضرالا ىف نءانرهق نولوقيفءامدلابةيضخم عجرتفءامسلا ىلا ماهسب نومربف مهنم مهنوصح ىف سانلا

 بد سفن ىذلاوف نوكلييف مهماقر ىفافغن مهيلعةللا ثعبيف اوتءوةوسق نودادزبف ءامسلا ف نم

 ةاظفو ةظاغ ىأاوتءوةو -ةهلوقو ىذمرتلاهبرخأأ ارك ش مهموخ نم هللا كس شنو نمستل ضرالابا اود

 التمااذااركثر كن ةاشلا تركشلاقتي | ود تلاد لبا فول اق نوكدودفغنلاو اربكتو

 | فا يصر ىردكلا ديس نع(خح) نمستوامماهداسج نإ اءاتعاهنا ىعملاوانبلاهعرض

 انكرتو) 001١| 00و حور دعب نرمتعيلو تيبلا نجحيالاف مسوهياعهنلا

 0 ل يع لوي دسلا متو دنعاذه ليق(ضعب ىف جوع ددموب

 ضع عل ىف مهضعب قاخلا لخ دب ةعاسلا مايق دنعا ذه ل قو مهترثكل ضعب ىف مهضعل طاتخي وءاملا جوك

 1 جوجامو جوجاي جورخ نا ىلءليلدهيف ) روصلاف خفنو) ى رايح مهن مهسنا طلتخم و مهترثكل

 رفاكلل دموي م ماهج)ان زر أىأ (انضر عو) دحاوديعص ىف ىأ (اعج مهانعمخ-) ةءاسلا برق تامالع

 للا نعىأ 7 1 ا لل 3 100

 نام ال

030 

 اا نا



 هوامتحاالا اسايالؤدواك ًاالارم مح ًايشنوكرثيالف عيب رلا م انأن وجر خاوناك ليقو سانلا نولك !اوناكليق(ضرالافنودسفم)

 راصقو لوطلاوطر فملاوط نيكنص ىلع (؟؟0) مهليقو حالسلا لج دق مهاكهبلص نمرك ذفل أ ىلارظنب ىتح مهد تومالو ا ١

 الوليفب نورال ىرخالاب فحل, وهنذ مهد أ شرتفي ممنمفنصوديدحالو لبج مط موقيالءالؤهو '

 رشا راها ول رسب نان ار مهتقاسو ماشلاب مهتم دق هدولك مهتم تام نم وهو الار زتخالو شحو

 مذآ دلو ىف ةردان مهبعك لاقولوطلا ف طر ةموه نم مهنموربشهلوط نم مهنم ىبع ن ءو ةب ريطةريحو

 00 ءاملاكالذ نم.هللا قا بارثلاب«تفطن تجزتماو موبتاذلتحا ٠ مّدآ ناكلذو

 غلبامافز وم نبا مورلا نمالجر ناكنإن رقلااذ نا هبنم نب بهورك ذومالا نود بالا ةهج نمانب نواصتم

 ضرالا لوطامتهنت ناتمأ امهنم مهتاسل أةفلةخع مع ىلا كثعاب ىناهل ىلاعتو هناحبس هند لاقاحلاص | دبع ناك ا

 ضرعام نب ناتمأو كسنماط لاقي اهعاطمدنع ىرخالاو كسانا.طلاقي سمشلا ب رةمدنعام*|دحا

 ىم أولي وانام لاقي رسسالا ضرالار ظق ىف ىرخالاو لب واهأ طلاق نمالارطقلا فامهد_حاضرالا ||

 مهرثاك أعج ىاب ومهدباك اةوق ىاب نينرقلاوذ لاف جوجامو جوجايو سنالاو نيا مهنم ضرالا ظسو |
 ئمكناومالف كدضعدشأو كناسا طسبأو كي وقأس ىف ا ىلاعتو هناحب_سةنلا لاقف ىهقطان أناسا ىابو
 كمامأ نم كيدمرونلاف كدونج نمامهاعجًاوةماظلاورونلا كلر خسأو يش كءوربالف ةبيطاكسبلأو

 ىلاعت هللا الا مهيضح الا ددعو اعجدجوف سمشلاب رغم قى ىتح قاطناف كئارو نم كطوحن ةماظلاو

 0 مهنموهب نم نمش داع ل هاعدف دح او ناكم ىف مهعجج ىت> ةماظلاب مهرئاكف

 لأن ا ذ هيوعدىفاولخ دف ,جتويب ومهفاوج وح آت دف ةماظلا يلع ل خداف هنع اولوت نيذلا ىلادمعف

 ىتح ىضم مث كسان فولعفك مويف لعفف لي واه ىتأ ىتح مهقوسن ةماظلاو مهدوقي قاطن اوابظع| دنج برغملا
 مب لعفف لب وان اف ىرسبلاة يح ان ذخأ ملامظعا دنج مهنم دنجو نيتمالا فولعفك مهيف لعفف كسسنم ىتأ

 ةمأهل تلاق قرسثملا ىلي امم كرتلا مطقنم ىباهف ناك اماف ضرالا طسوىفىتلامالا ى ادم مئاهلبقايفهإعفك ٠

 شوحولاو باودلا نو.سرتفي اهبل هابسشأ اقلخ نيلبجلا نيذهنيب نانينرقلا اذايسنالا نم ةحلاص |
 كشالف مهمداي زكقاخدادزي سيلو ضرالا ف قاخ حور ىذ لكو براقعلاو تايخلا نواكاي و عابسلاو |
 مهني واننبب لعجت نأ ىلع اجرح كلل لع لهفاهمذ نود سفي واهماع نور هظي وضرالانوكلمتيمهنأ | أ

 ظسوت ىتح قلطناف مهماعلعا أىت- ساحنلاو ديد اوروخصا|ىلا اودع أ لاقوريخ ىن رهيف ىنكم املاقادس | ْ

 سارضأو بااخم مطانم عونرا !لجرلا فصن لم مهنمدحاولا لوط غلبي د>اورا دقم ىلعم هدجوف مهدالب |

 ناتتميظعنانذأ مهنمدحاو لك-اودربلاور حلا نم هب نوقتيو مهداسج أى راوي, رعشبلهم طو عايسلاك |

 ثيح متاهب اا دفاست نودفاستي ةدحاو ىف ىتشي وةدحاو ىف فيصي ىرخالاب فحتلب , واما دحاشرتفي |

 ءاملا غلب ىتح ساسالا هلرفحوامسهنبب هام ساتف نيف اصلا نيب ىلا ف رصن |كلذ نينرقلاوذ نباعاماف اوقتلا |

 اوناك مهام هداسف لبق (ضرالا ف نودسفم) جوجامو جوجاينانينرقلا اذاياولاىلاعتهلوةكلذف

 مهضرأهوا_خدأوهولجالااسبايالو هولك الار كحاب شاوف نوع ددالف مهضرأىلا عيبرلا مايأ نوجرخب |

 مهجور دنع نودسفيس مهناهانعم ليقو سانلان ل اوناكمهنام هداسفليقواديدش ىذأ مهنماوقلف | ْ

 نواصيالف ازجاح ىأ(ادس من د وانني لعجت ن أى ع)لاومالا نمار أ العج ىأ (اجرت كلل جت لف

 قونيعاف) هج نمريخ ىف رهب قاوقام ىأ (ريخىف رديف ىنمام) نينرقلاوذ (لاق) انيلا |

 ادسىأ(امدر مهنيب وكسب لعجأ) كت ”وقو مسن ادببى ونيع أ لبلاملا كسنمدي راالئئمعي(ةوقب |
 قوطعا ىأ (قوت 1 لاققلالا كالتامواولاقةلالاوءانبلا نونس< عانصوةإ_هف لاق ةوقلا كلتامو اولاق |

 دي دحلاو دب دحلا ىلع بطلا لم بطح اب واههوتافديد لا مظق ىأ (ديدحاربز) ىنؤيج ليقو ؟|

 (نزاخ) - ؟59)

 لعن لهف )ريدقلا وطرفم

 ةزج اجار (اجرخ كل
 نمهجركالعج ىأىلعو
 لولا امهريظتو انلاومأ

 لجن نأ ىلع لاوذلاو
 لاق ادس مهب وانس

 ىسهكقبو ماغالاب( ىكمام
 امىأ ) ريخ ىفر هيف )

 ةرثك نمانيكمهيف ىنلعج
 امتريخ راسلاو لاملا

 ارا نمىل نولذبت

 قونيعافإهيلا ىلةجاحالف
 عانصصو ةلعفب (ةوقب

 لمعلاوءاثبلا نونسح<
 كني لعجأ) تالآلابو

 ارادج (امد ار مهنيبو

 مدرلاواقثومانيصح ازجاحو
 قو 01 ) دس || نم ربك أ 1

 ديدحلا م ظو (ديدحاربز

 1 ةعطقلا ةريزلاو

 غلب ىتح س اسالا رفح ليق
 نيالا لمع نامل
 باذملا ساحنلاو رخصلا
 ديدحلاربز نم ناينبلاو

 ىتح محفلاو بظحل | امهنب
 اهالع ىلا نيلبملا نيبام دس

 اذاىتح خيفانملا عضو م
 ساحالا ص راثلاك تراض

 ىمحلا دب دحلا ىلع باذملا
 ه-ضعز قصتلاو طاتخاف

 ادلصاداج راصو ضعبب

 نيدسلا نيبامدعب ليقو
 خسرفةئام

 خسنلا اذكإ ةحاهلوق *

 نجلا , ديابىتلا

 وعدم ها هئاعوء الم الهمون فهيد 2 ءلاسدت أدارملا توك نأ االامهللا طقىب لتحاامهدرب و ) عا ات

 هأ لمأتيلفاطوصومبقونثال اريسفت ناك اذا سيان حصرالوةرملاع طقم ىوتالريسفناءرغا ليقول



 ىلعءاقبلاالا ىناف مالسالا ىلا هنوعد نماما ىنعي ةمايقلا ف (اركنابا ذعمب طعيف هب رىلادربمث) لتقلاب (هبذعنف وسؤ لظ نمامأ)
 .ازج لذ ) ىنسحلاءازجبهلفإ نامبالا هيض ملمع ىأ (احاصلمجو نم «1نمامأد) نب رادلافيذءملاوه كاذف ك رشلاوهو ميظملا

 ' م نمه4لوقنسو) ءازج ىنسحلا ةلعفلا هلف ىأركبىب ا ريغفو كىنسحلاءازج ةداهشلاةملكى ه ىتلا ىنسحلا اةإعفلا

 0 غلب اذا ىتحايبس عبت :أمث) كلذ ريغو جارح اوةاكزلا نمر سسبنملا لهسلاب نكلو قاشلا بعصلاب» سمانال
 اهي ةينبالا كفل هضرابك نعةيباىأ (ارتس) سمشلان ود نم 0؟؟1) (اهنودنممطلعجتل) جتزلا مه

 ' 00 ىأ (هبذعن فوسف) رفكىأ(لظ نمامألاق) نيرمالا - 0

 زج ىأ ( ىنسملاءازج هلفاخلاص لمجو نْمآن مامأو) للا نمركن أ اهنالرانلاب ىنعيار كسنم ىأ(اركن 0 ا 1 :
 أ(اببس عبت د أمث)ان سمعأ نمرسيلاب هلماعنو لوقتلاهل نيلن ىأ (ارمسيان ىعأ نم هللوقنسو) ةحلاصلاهلامعأ || < ” : 0

 مشل ثمل ذاق ءانب يلع سوال الو لج نيرتس سلا نب وومهنني سيل ناكم ىاوناك 0 ون نمبايثلا البق (اسا هود نمل لعل موقع علطاهدجو سما عم غباذاىنح) لزانداقي رطشلس | تس, ذل...

 اذااوناكمنليقو مهنورسو مهشياعم ىلا اوجرن مهنعسمشلا تلازاذاف ضرالاتحتمطبارسأ اولد | تن يسن عي
 شرفية ارع موق مهلبقوئاهباك اوعرفاوجر مهنعتمفترل اذافءاملا قاولزن سمشلا تملا || ان كلم عج

 اهم_ساو قاباج مهنتي دم مساودوه موق ىنمؤمل سن نم موق مهناليقو ىرخالاب فحتتلب وهينذأ ىدحا ا
 برغم غلباكىأ (كلذك ) ىلاعت وهناحبسهلوق ف ج وجأموج وجأأ نورواجم مهوايسبق ىم ةينايرسلاب ىأ كلذك نينرقلاوذ

 ن نبذل موقلا ىفكح اكس ملا علطم دنع مهنيذلا موقلا ىف مح دنأ اهانعم لمقو اهعلطم غلب كل ذك سمشلا ءىسال امظعت 7

 تال اوةدعلاو دنجلا نمهعم نموهدنعامياماعىأ (اربخهبدلايانط- ا دقو ) حصالاوهواب رغمدنعأ]| ت“ . هلك تامل

 أب مايقلاو هيلالقتسالاو كلما كلذب ةيجالصا| نم» دنعارهانكلامنيحانماعدقوءانعم ليقو برا || باتساو تالالاودونجلا
 ضرأعاطقنم فلاش ةيحانفنالبج انهاممه (نيدسلا نيب غلبذ نحاببس عنأمث) لجوزعالوف لعبس (ارخز كهل
 1011 نسبب نم وجر فه وتراعيل هيلا هعابنأ نم هن قثي نم ضعب ثعب قئاولا نا كح كرتلا ||. ىعمانطحا ف نالردصملا
 1 0 لفقمبابهيلعو باذم اس احتلاب دودشمديدح نبل نمءانب هنا اوفص وفهودهاشوءهيلا اولصو سمشلا علطم غلب وأانربخ
 الكنومهفيال سابع نب الاق(الوق نوهقفي نوداك<ب ال) كرتلا مه لبق نبدسلا ماما ىأ (اموقامهنود نم اهبرغم غلب ا5ىأ كلذ لثم
 تلق نومهغبال مهولوقلا مملتبأفيكتلقناف (نينرفلا اذااولاق) مهمالكسانلا مهفبالو دحأ || لد لشم موق ىلع علطتوأ
 ةقشمودهجالاالوق ن وهقفي نوداكب ٍالدانعم ل قو مهمالك مهفي ومهرراجت .وه نم مجرتم مهنع 0 برغت ىذلاليبقلا
 ةواهءوضوهورانلا جيج انمامهلصأ )ج وجأمو َج وجأينا) سرخلا مهفياك اهوحئوةراشا مع ةرفك مهنا ينعي
 : سو مشتت نا لبق ميم كرتلاو ح ون نب ثفايدالوأ نم مهو مهتدشو مهنرثكل هباوهيش قمهمكح لم مهمكحو
 ةثالثحوندالوأ جراوتلا له لاق نيجراخاوكرت مهنال كلذل كرتلا اومسفهجراخاوقبفدلا نينرقلاوذ ىلع مهنم ىقب نمل هبي ذعق
 زخخلاو كرتلاوبأ ثفاي وةب ونلاو تزلاوةشبحلاوبأ !ماحو مورلاو مجتلاو برعلاوب ًاماسف ثفاي و ماحو ماس نمببل 50 رفكل 4
 وف ع ةغيدح ىو روع :زج مهلكم دآد لوو ءازجأر شع مه سابع نبالاق ج وجأه وج وجأي وةبلاقصلاو مس 7 ( موس نما
 نمرك ذفل أر ظني ىتح مهنملجرلا تومبالةءأ فال ةعب رأةمأ لكو ةمأج وجأمو ةمأ جوجأ: نأ 0 2-0
 رآلالاثم _مهنم فص فانصأةثالث مهلاقوايندلا بارن- ىلا نوريسي مدكدلو نم مهو حالسلا لج دق هاك || ٠ يا 9
 :ارذةثامونو رشعءاوسهلوطو<_-ذظرعمهنم فنصوءامسلا ف عارذةثامونو ,ريشعهلوط ماشلاب رحش امهني نينرقل 0
 : وباو ىمادسو نيدساا
  ءالؤهو ناك امومومضموهف ةقلخادودسمناك امليق مهريغامهمضب وىلعوةزج ادسو نبدسلا صفحوورمع

 مطب ع :رااكو كنب وىنب قارفا ذ هىف ةفاضالاب رجا اكغلبل هب لوعفم هنأ ىلعنيب بصتتاوح وتفموبف دابعلا لمج نم

 موق) امهارو نم يو قرسشملا ليام كرتلا ضرأ عطقنم ىف ناكملا اذهوافورظوءامسأل معتت ىلا فورظاا نمهنال

 ةرال ىأ ىلعو ةزج نوهقفي اهوحنو ةراشا نمةقشمو د هجبالا هنومهش نرداكب الىأ (الوق نوهقغي نو داكي ال) كرتلامه

 | ع ليي دايما ناسام (جوجأموج وجأي نانينرقلا اذاياولاف) ةلوهجمةس . رغمهتتل نال هوني الوم همالك ع ملبلا

 مليدلاو لبجلا نمج وجأمو كرتلا نمج وجأي وأ ثفايداو نمامو طقف مصاءامهز مهو



 ناكهنالليقو سمشلا فر قب ذخ هن أكمانملا ف ىأر هنال ليقوةماظااورونلا لخدهنالليقو مورلاو سراف

 هوب رضف هللا ىوقتب هموق ىمأ هن ىلع نعىوروةمامعلا امهم راوت نانر قه ناكل يقوناتنسح ناب اذهل
 هللاهايحافتافرسبالا هنرق ىلعدودن رضفللا ىوقتب مه مافهثلا هنعب مهلا هايحأف تا نمالا هنرق ىلع

 عمالا ن وكي الهتلاباطخو نينرقللا اذايانلق ىلاءتو هن احبس هلوق هيلع ل ديو ايبن ناكليقفهبّومن ىاوفلتخاو |[

 نكلواكلمالوايبن نك, لاةفاينن ناك [نينرقلا ىذ نع ىلع ةسليفطلاوب أ لاقايبن نكي ملليقوعايبنالا ||
 نينرقلا اذا رآللوقيالجرعمسر مينا ىورو ةلاهخصانفةنلا سصانو هللاهبحافهللابحأ ادبعناك |
 ناكمنا نورثك الاهياعىذلا حصالاو ةكئالملاءامسإب متيمستىتح اوضرترفءايبنالاءاممإب متيمسنل قف |[
 ضرالا نمرومعملار دقلاوها ذهوبونجلاولامشلاو ب رغملاو قرسشملا ىصقأ غلب هناوالداعامحاصاكلم |[
 ىتح ىضمو مهرهقو برعلا كوم ىلا ىضم مث فئاوطهل ناد نادعب مورلا كلم عجهوبأتاماملهناكلذو |[

 سدقملا تدب دصقو ماشل!لخ دمت همساباهامسوةب ردنكسالا ىت ور <« ىلا عجر مث ضخالار لا ىلا جتا

 طينلاوقارعلا كوامهتنأ دودسلا ىنب و باوبالا بوب وةينيمراىلا فطعن امن نابرقلاهيف برقو ||
 قارعلاىلا عجرم ةديعبلاممالا ازغو نيصلاودنطا ىلا ىضممث سرفلا كلا ىلع ىلوتساورب ربلاو

 اذه لثموةن:_سنيثالثئوافل أن اكهرمعن|ليقو نوفدموهثر> ىلا لجواهتاموروزرهشب ضممو ||

 هناصيسهلوق كلذف ضرالاهجو ىلع دلخ هركذ قبب نأ ب جوت اداعلا فالخ ىلعوهىذلا طيسلا كالملا ||
 ىلاعتو هناصبسهلوق و هلاح نمضتن ار بخ ى أ (ارك ذهنم مكيل ءاول: أس لق ) نينرقلا ىذ نع كن وامي و ىلاعتو
 هلدمو هيلع لم باحسلاهلةنلار خس ىلعلاق بابسالا ديه نيكملاوهلانأطو ىأ (ضرالا ىف هلانكمانا)

 اهقي رط#|لاذو ضرالا فريسلاهيلعلهسو ءاوسءيلعراهللاو ليلا ناكفرونلاهل طسب و باب_سالا ىف
 (اببس)ءادعالا ب راحو ندملا منف ىلع كولملاهب نيعتسيام لكو قاخلاهيلا جاتحاسم ( ئيشلكنم هانبن او) ||
 راطقأهلانب رةليقو دارأ ثيح ىلا اغالب ليقو ضرالاراطقأ ىفهب ريسي ودير يام لكلا هب ب: نيب اماعىأ ||

 تاذىأ( ةّئج نيعف برغتاهدجو سمشلا برغم غلب اذا ىت>) اقي رطكلسىأ (اببس عبتاف) ضرالا

 سمشلاب رغت ةاروتلا فد<#فيك ابعك ةيواعملأسو ةراحىأةيماح”ىرقو ءادوسلاةنيطلا ىهوةأج |[

 اهدنعىأةثج نيعىف ىنعمنوك,ن ا زويل قو نيطوءامف برغت هنأ ةاروتلا فدجنلاق برغتنبأو ||
 اهناكسمشلاد جوف نارمعلا نم ئثه دعب قي برغملا نماعضوم غلب هنا كلذو نيعلا ىأر وأ ةثج نيمت |[
 ىأ (اموقاهدنعدجوو) رحبلا ف بيغتاهناكسمشلاناىرب رحبلا بك ارنااكةماظمةدهو ىف برغت |!

 احب رسقيناي رسلاباهمساو سوساجلااهنالاقي بابفاًار مشعان: ابط ةنيدم عرس نبالاقةمأ نيعلا د::ء ||
 ىأب جن نيح سمشلاة بجو سانلاعم_بلاهلهأ جيحضالوا اصب اونمآن يذلا دوت لن نم موق اهنكس ||

 دارملالاقايبن نكي ملهنالاق نمو هبطاخهنلا نافاردن ناكهنا معزي نمباذهبلدتسي (نينرقلا اذايانلق) بيغت أ[
 مالسال ىف لخ ديل نم لتفت ىنعي ( بذعت نأأاما) هريغناسل ىلع باطخلا نوك## ن أل فحليقو ماملالاهنم
 نيب ىلاعتو هناحبس هللاهريخ ىدطا مهماعتف مهرسات ل يقو حفصتووفعت ىنعي (انسح مهيف دخت: ن أاماو)

- 

 هدي و دلو اش ا يبت ةسيوربس هس ل شل

 نممدارأ (عيشلكن مهانيت او) ءالتعاوةناكم اهفهلانلعج (ضرالا فهلانكم انا ارك ذإ) نينرقلاىذ نم(هنمكيلعاول:أسلق) ٠
 برغملا غولبدارافةردقوأ لع نمدوصةملاىلاهبلهوتيام ببسلاو (اببس عبتاف) هيلاالصوماقي رط(اببسإل هكلم فهدصاقموهضارغا .
 نوقابلا اشو ىفوكعبت أمل عبتافاببس عبتافنيدسلا غولب دارأواببس عبتاف قرمشم ادارأ كل ذكو غلب ىتح ويلا صوب اببس عبتاف ٠

 ةرامعلا ىهتنمىأ (سمشلا (1؟1؟1) برغم غلب اذا ىتح) ىحلب ناو ىنتقا عبتاو قدس عبنا ىنمصالا نعءاتلاديدشتوفلالالصوب
 علطملا اذكو برغلا وحن 0 ححححححبحبيبيبييببحيب(!! سس 227ل7صلللا فكشححححس سس عسسل

 ءدب سو هيلعنلا ىلصلاق
 بتكلاىف دجو هنا صأ

 بيوع دا
 دلخرف ةايا نإع نم

 سخخلااواهبلط ىفريسي لد

 رفظفهتلاخ نباو هرب زو

 نينرقلاوذرفظي و برشف

 نيعىف برغتاهد-جو)
 تئج نمةأج تاذ (ةئج
 ةأجلاا ف تراصاذا رثبلا
 0 وكو ىاش ةيماح

 ىبأ نعوةراح ىنعب صفح

 هللالوسرفيدرتنكرذ

 لج ىلع لسوهيلع هناا ىلص
 تباغنيح ضدشلا ى أرؤ

 نا رذانأب ىردتأ لاقف

 نيعىف برغتاهناف لاق لعأ

 ىضر سابع نب ناكوةئج
 هب واعم دنع امهنع هللا

 لاقفةيماح ةبواعمأر قف
 لاقف ةّئمج سايعنبا

 ورم نهثلا دبعل ةيواعم
 ًارقياك لاقف اهأرقتفيك

 ىلا هجومث نينمؤملاريمأ
 دن فكر ابحالا بعك
 ءاميقلاق برغت سمشلا
 قفهدحن كلذكن يطو

 نبالوق ق فاوف ةاروتلا

 مهسابل بايثلا نمةارع(ةموق ) نيعلا كلت دنع (اهدنعدجوو )اعيج نيفصولل ةعماج نيعلا ن وكنت نأز اخ يفاننالوامهنعهللا ىضر سابع
 هيلاهللا جوأ دقفايبن ناكنا (اذسح مهيفذختتنأاماو ب ذعت نأامانينرقلا اذاياناق) ارافك اوناكورحبلا ظفلام مهماعطوديصاادواج '

 مهمارك امانسح موبف دخت نا نإ ومش سحأ ىلعاو رص أ نأ لّتقلاب مهمذعي نأ نيب ريخاماطاناكوأهبىنااه سماف ىن ىلا جوأ دقفالاواذهم

 نينرقاا وذ (لاق ) ناس>الدقلا ىلارظنلابهنالرسالا نسحلا ذاختاو لقا! بينعتلاوأ اونمآن ا ئارسشلا ميلعتو



 : 93 ثأر تلعفامو (هنلعفاموام كب ر نمل امهر ىنعم نال كب ردا اراببوصتمر دصمو 4 لوعفم( ةجرامه زنك احرختس د

 يلع مطستملام لبإ 'وأن) ةثالثلا ب وجالا ىأ(كللذإ) رادجلا ىلاوأ لكلا ىلادوعيءاملاو هنا مابءتلعفامناو ىداهتجا نع (ىرعأ

 1 ملعتلابىسوم سمأاولاف ثيح جر غكو هو ىنلا ىلع ولا ليضفت ىفلالضلا نم ماوق أ ما دق الز دقوافيفختءانلا فذدح

 نك, م/ناوىنرضحلا ناب اوجلاو
 اذه ىسومنا .نولوقي

 اا نارمت نبى سوم سبل
 نموناثأم نىسوموه

 ايلو ىلولا ن وكي نألاحا

 ىنلان وكب متىنلابهنامياب
 ىف ةضاضعالو ىلولا نود
 نال معلا ىسوم بلط
 هب واطم لعبا ىف ةدايزلا

 هنالتدرافالوأرك ذامنار
 هلعفوهو رهاظلا فداسفا

 ماعناهنال كبر دارافاثلاثو

 رشلار ودق ءريغو ضخم
 نمداسفاهالاندراف ايناثو

 يح نم ماعن !لعفلا ثمح

 ىنعم جاجزلا لاقو ليدبتلا
 لجوزءهللادارافاندراف

 ريثك نآرقلا ىف هإثمو
 دوربلا ىأ (كنواثسيو)
 وب و اناحتمالاههج ىلع

 ىذ نع) هعايشأو لهج
 ردنكسالاوه (نينرعلا
 ليق ايندلا كلم ىذلا
 نينرقلاوذنانمؤماهكلم
 دور نارفاكو ناملسو
 دورت دعب ناكورصنتخ و
 احلاصادبع ناك ليقو
 هاطعأو ضرالاهللاهكلم

 هلرخسو ةمكجلاو اعلا
 ىرساذاف ةءاظلاو رونلا
 هماما نمروتلا هن دهم

 نكلو ىنالو كل سيل لاق هن !هنعهئلا ىضر ىلع نعو ةكن الملا نماكلم ليقو دن ليقو هئارو نم ةملظلا هطوختو

 فو نينرقلا اذ ىم سف هللا هثعبف تافرسسإالاهنرق ىلع برضف هللا هثعب تاه هللا ةعاط ىف نميالا هنرق ىلع بر ضاحلاص | دبع ناك

 جنينا ان رقلا ا را دبح وتلا ىلا مه هوع دب ناك ق«ءسفن دارأ

 رقتاوأ ناتربفقض ىأ !نانرقهلناك ليقواهب رغواهقرش

 مدرلا نمناكوامأ 5 !نيفرطلامب ركناكوأ نينر ملا هبشيامسسأر ىلعوأن ان رق

 يكل رعأ ناىلعماللاهيلعىمومقحىعالتبا اذهف ضعبلامعزاك 2 (977)

 هريسعلقلارك ذا ل واهبيعأن أت دراف لاف ىلاعت هنا عمبدالا ليبس قلعه سفن ىلاهفاضأ ب يغلارك ذا
 !ذهلثم ىلع مدر ناوتمكملا مولعو نطابلا لع ىءامظعلاءاماعلا نم هنأ ىلعاهيبنت عملا ظفلب هسفن

 | ىلاعت رهناصبسمتلا ىلاهفاض أ امهيبأ حالص لجال نيميقيلا لام ىف |اصملا ةباع و 31 ذاملوةيلاعةمكحالا لتقل

 | هللاىلاهفاضأ كلذ لجالف ىلاعتو هنادحسةننالا سيل ءابآلا قح ةباع :رامطاوح ًاحالص وءاشبالا ظفح نال

 | قعمبطفامو) كب ر نمةمعن ىأ(كب ر نمةجر )إي وقوالق واغلب ذا ىنعب(امهزغك اجرختسي و ) ىلاعت

 ءامدةقا اراوسا:لالاومأ صيقنت نال ىاباهماطاو هللا ىمايهّتلعف لب ىنأرو ىرايتخابىأ ( ىرمعأ

 ١ سمن عهتلعفامو ىلاعت و هناحسهلوقب مهن دل دتساو ىاعتهنلا ىمأو صدلإبالا نوكي ال مطاوحأرب ارييغتو
 نعبيجأو ىنب سيلوهنل ىو هنا حيح لاو ءايبن الل كلذو ىحولا ىلع لدي ذه نالايبن ناكرضخلا نا ىلع

 ليقو ءايلوالاةجردهذهو كلذبهلىلاعتو هناصبسهنلا نم ماطاهنا ىيمأ نعهتلعفامو ىلاءتوهناصسهلوق

 , دل! لمحت وهو دحاو ىنعمى ا عيجرتاهرساباهنالةتناةجررهظت نأ ضرغل لاعفالاهذهتاعفامناهانعم
 ءومنأ ىور هيلعربصتنا قطن ىأ ليس سنار وأن كلذ) ىلعالار .رضلا عفدا ىدالا
 دخاو هب لمعتل علا بلطاوهب ث دل علا بلطتال لاق ىنصوأ !لاقرضخلا قراغي نأدارأ ااملمالسلاهياع

 ةءعاشم دنعهيلع قفةموهوءاماعلا نم نبرثك الالوقوهو ىحهنا ليقف تيم م أر ضخلا نأ ىفءاماعلا

  نطاوموةفي رشلاعضاوملا فهدوجوو هب عامجالاوهتبؤر فت اياكحلاو ةفرعملا اوحالسصللهأو ةيفوصلا
 .نيحلاصلاو 0 حاج وتماوانق حالصلانب ورعو اجلا لاق ةرصحن نأ نمرثك ًاربخلا

 حى ببسلا ناكو مسوملاب ةس ل نامت ايقتلي نايح سايلاورضحلاناليقو«مالكر خآ ا اذ هةماعلاو

 هما ناكوةايحلا!نيعسلطلةماظلا لخدنينرقلا اذن ا كلذوة ايلا ناع نم برش هنأ يحامفرضحلا

 وبر نينرقا اخو ىاعتةفاركشو لصواهنم برو ل نفاذ نيل لعرضخلا عقوف تمدقم ىل

 عا لص ىلا لاقو دلخلاكإبق نمرشبل انلعجاموىلاعتو هناكبس هلو متل تيم هنا ىلا نورخآب هذو عجرف

 رهظ ىلع مويلا وه نمي قبيالةنسةثامس أر نافد ذه ك<تايلكتبأ أر اليل ءاشعلا ىلصام دعب .وهيلع

 1 يق (نينر فلا ىذ نع كنولئسيو) لجوزعهلوقو غو «دعب شبعبال ناكلايحرضحلا ناكولو دحض رالا

 ذكسوفليف نب ,ر دنكسالاهمسال يفوح ون نب ث فاي نب نانوب دلو نم ىفانو يلا ةب ز م نب ناب ز ىمهمسا

 أ |اكردرملا ناح ءرلا ىبأن عريس فتف نبدلارفنمامالالقنوهريغدلواط سيلزو ع دلو ناكو ىو هرلاجعص

 زب نب ريعنب | ىم سب ووبأ "1 رجس نسناةيلاخا قورقلا غتيقابلاز انالاب ىمسملاهباتك ىف مجملا

 3 لوقي ثيحريج ءارعشدحأهب رختفا ىذلاوهو ىربلا سقي رفا

 ىفشب براغملاوقراشملا غلب دنفمريغ ضرالا ىفالعاك-لم * اماسمىدج نينرقلاوذ ناكدق

 | دموةطاثو لخ ىذ نيعف « اهبورغدنعسمشلاب امىأرفو» دش م مب ركن م كل ء بابسسأ

 1 +اواضيأ ةأجلاةطأثلاو ةأجىأبلخ ىذ نيعفهلوقو سمشلاب اهذى أس مشلاب ١ أامىًرفهلوق

 | كلم“ ال ليقواهب رغمواهقرسشم سمشلا ىنرق غلب هنال نينرقلا اذ ىمسليقو دوسالا نيطل|دمرحلاو 1

 اك سلا شا 1

 7 ها



 (991) نآانيشفننينمؤمءاوبأناكف) نيحلاهمساناكو(مالغلاامأو) ةبانعلل

 لاح ناو هتيافكب هكلجام مقيولاذا ةنكسملا مسا هنعلوزبإال أيش كلك ناكناو نيكسملا نا ىلع لد هيفو
 نوكلعا اوناك مهنا عم نيك اسم مهامس ىلع و هن احبس للا نال نيكسملا لاح نمدشًأ هجا اور. ذل! ىفريقفل

 مهفلخ ليقو مهمامأ ىأ (كلممهءاروناكو) بيعتاذاهلعجأ ىأ (اهبيعأن أت دراف)ةنيفسلا كلن

 اهتبعواهنقرفنة اص ةنيفس لكى (ابصغةنيفسلك ذخأب) حصأ لوالاو هيلعمهقي رطف مهعوجر ناكو
 ىوروددب نيددههمسا ناكل يقوار فاك ن اكو ىدزالا ى-ذلجلاهمسان اكو بصاغلا كالملااهذخأيال ىتح

 هب رمىهاذاتدرألاقودربخ نوماعياونوك لو بصاغلا كاملا نأش مطرك ذو موقلاىلارذتعا رضخلا نأ
 نينمؤمءاوبأ ناكفمالغلاامأو) لجوزعهلوق و اهءاوعفتتاواهوحلدًااوزواجاذافاهميعلاهعدب نأ
 انماعفهانعم ليقو هنمى شخ ا لع نعز وكي امرثك أو مظعتهب وش فو ةيش+لاوانغخ أ (انيشفن

 هاعبتي نأ ىلعهبحامهلمحنأانيشفن هانعمليق (ارفكوانايغط) امهفلكيليقو امريشغي ىأ(امهقهرينا]
 اعالص ا (ةاكز هنما اربخ) 3 .رخ [عض ووئشلامذ رلادبالا (امه رامطدس نأاند ,راف) هنيد

 ةاكز هنم اريختهاامهقز رين أن درأر ضل لاقهةيك ازاسفن تلتق أى اعتهلوقةلب اقم فوه ل قو ىوفتو
 امطدب أل يقاموياعقفشي واص*رب,نابهي وبابةجروافطعب رق هنملدبملا نوكيو ىأ (اجربرقأو

 ليقوايبن نيعبسهدلو ليقومالا نمةمأه يدي ىلعهللا ىدهفايدن هلت داوفءايدنالا نمىناهجوُررفةب راج ||
 هيفناكل ىق واول تق نيح هيلعانزودلو نيحهاوبأ هب حرف لتق ىذلا مالغلا نا ليقو لسم مالغب امطدبأأ
 اهفهئاضق نمهلري_خهركي امف نمل ىلاعتو هناحبسةللا ءاضق ناف ىلا عت هنلاءاضقب دبعلا ضريلفامهك اله
 مير صو مرص أ امهمسا ناكل يق (ةني ملا ىف نيميقي نيمآلغل ناكفرا دج ماو ) ىلاعتو هن اصبسهلوق يو بحي

 هجرخأ ةضفوابهذزنكسلا ناك لاق |سوهيلعهللا ىلص ىنللا نعءادردلاوب أ ىور (امطزنك هتحتناكو) ||

 تول نقي.أ نملابجت هيفابوتكم بهذ نماحول ناكسابع نبا لاقو لعاهبفافصزنكلا ناكل يقو ىذمزتلا
 باسحلابن قيأ نملابجم بعتي فيك قزرلاب نقيأ نملابب ب ضغي فيكر دقلاب نقي أ نملابب حرفي فيك
 قوةللالوسر دم هداالاهلاال اهيلا نأمطي فيك اهلهاب اهيلقتوايندلا لاوزب نقي. نملاببع لفغي فيك

 ريخللهتقلخ نمل ىبوطف رشلاوريملا تقاخ ىل كي رشالىدحرانأالاهلاالهنلاانأ ب وتكمرتلا بناحلا

 لاملا هبدارب قاطأ اذازنكسلا ليقو هيدي ىلع تب رجأورسثل] هتقلخ نم. لب ولا لكلب ولاو هيدي ىلع هنن رجأو
 ناكل يق (احاصامهوب أ ناكوإلا ههاعماج وللا اذه ناكو لعزنكن الف دنع لاقي هريغهبداربدييقتلا عمو
 ةعبس اصلابالا نيب وامهني ناك ليقوامهي أحالصب اظفح سابع نب |لاقءايقنالا نم ناكو حشاكه مسا |

 تاربو ذلهأو هنريشعو هدلودلووهدلو دبعلا حالصب ظفح ىلاعتو هنادجبسةنلا نار دكسنملا نب د لاقعاب ٠ ١

 قالصوف دب زافىدلورك ذأق ىلصالىابيسملانبديعسلاقو مييف مادامنلا ظفح ىفنولازيالفهلوح |
 فيك تلق نافةنسةرشعنا:ليقو غوايلاوهو امهتوقالقعي واكردب ىأ (امهدشأ اغلب نأ كب رداراف) |[

 محلا ىأ (امهدشأ اغلب, نأ كب ردارافإ) هنمريخ ىدجو ىبافلاقامهي أ حالصب لاق نيمالغلا هتلا ظفن
 ١

 املدناتلق ظافلالا هذه نمةدحاو لكهجوامو كبر دارافةثلاثلا فوان دراف ةين اثلافوتدرافىلوالا ىف لاق

 ملعأف هربخ مهدنع ناك أموهيلع هعوجر ف مهقي رطناكو ,هفلخو أ هباما( كلم مهءارو ناكو) بيعت ا ذاهلعجأ (اهيبعأ ن أت دراف |
 وأ ردصموهراهكرتةبيعمتناكن اوابصغاهيف بيعالةطاصةنيفسلكذخأيىأ (ابصغ ةنيفس لك ذخأب) ىدناجوهورضحلا هبوللا

 مدقامناو ريخأتلاهبدارملا تلق ببسلا نع رأت نأ هقح ناكف اهياعبصغلا فوخ نءببسماهبيعأن أت درافهلوق تلف ناف هللوعفم
 نآانفقت (ارفكوانايغطامهقهري

 نينمؤملا نيدلاولا ىشغي

 اًرفكنو انهلع انايغط
 ءوسو هقوقعب امهتمعذل

 ارش امهب قحلي وهع ينص
 هئادب امهيدعي وأءالبو

 اديربفهلالضبامهلضيو

 رصخلا مؤلكنموهودبس
 هنئمرضحلا ىشخاه او

 هلاحن هملع اىلاعت هنال كلذ
 ناوه سمر سس ىلع هعلط أو

 ىلاسعت هللا لوق نمناك
 نا انماعفانيشفل ىف
 رفكلاببس ريصي نأ شاع
 امطدم»نأاند راف) هيدلاو

 امه رامط دبي (امهبر
 اريخ) ورمجوبأو ندم
 ءاقثوةراهط (ةاك ردم

 (اجربرفأو) بونذلا نم
 اجرو ةاكزوافطعوةجر
 امط تدلوهنأ ىو رزبيع

 تداوف ىن اهجوزتةب راج

 امل دبأو أ يبن نيعبسو أايدن
 اجر ام هلثم انمومانا

 امأو) ناتغل امهوىاش
 (نيمالغل ناكفرادجلا

 قيقا رسولا
 ةب رقلاىه (ةنيدلاف
 هةحنناكو) ةروك ذملا

 توملاب نمو نم تبجتو بعتي فيك قزرلاب نمؤب نمت بحعو نزحي فيك دقلاب نمؤب نم تبحي هيف ب وتكم بهذ نم حول ىأ (امسطزخ
 لاموأ هللالوس .ر دم هنداالاهلاالا ويلا نأمطي فيك اهلهإب !هباقتوايندلا ف رع نم تبع و لفخي فيكب اسحاب نم وا نل تبحعو حرفي 2
 ناكوز انل تلح أو مهيلعةمينغلا تمرحوانياعمرسوانلبق نلزنكلا لح أ ةداتق نعورهظألوالاو لعاوبف فو أةضفو بهذ نم نوف



 ا اسرار ستيم اسفل لفن ىأ (سفنريغب) ثنحلا غلبنةريغصاهئالوأ تبن ذأ د قاهر لهنالم دنعةرهاطاهنالامابونذلا

 ا يلا بتكف 3-0070 نه سويلم قس هنا لوس رىهندقوهإتفزاج فيك ه يلا بتك ىرور حلاة د نااهنع ىلاعتهنلا ىضر

 .هكللاوهو ركب وبأو دم ناك ثيح فاكلا مه مضب و(اركن أي شتئجدقل) لتقت نأ كلف ىم وم ماع ءاعام نا دلاولا لاح نمتماع

 0 :رخ !ناللوالا نم ب و ارغا نم نوهأ ةدحاو سفن لتق نال ىمالا نم لق أر كسلا ليقو

 نق ًاميفركنلانالانهكلداز(اربصىمعيطتتناكناكللقألألاف) (5».) ىلتقلا كرادتنكمالو دسلإب

 ركشذلا ل يقو اهظعا ركنمىأ( اركنأيشتثجدقل) ل تقلااهياع بجي ىتحاسفن لقتل ىأ( سقت ا
 7 | ينالدمارمالال بو كالطا فوخ ةنيفسلا قر ىفو كالطاةقيقحهئال سمالا نرم مظعأ 0 يتتبع

 سالاذهو دسلابهكرادن نكماق رح ناك كاذناللوالا ع نمركن ايش تثج دقل هانعم ليقو نك نمت دفيع انا
 كلهلوقةبآلا هذه داز ل يق(اريص ىعم عيطتست نإ كناكل لقألا) رضخلا ىنعي (لاق) هكرادن ىل 1 بهرتسالا ارذع ىندل

 نزع كتلأسنا) ىموم(لاق) 000 ىندلو قارفلا ف كندي و نيب

 0 ا ل را « د منول تلم

 ة (ارذع ىندلنمتغلب دق) ىنبحاصتالو ىنقراف ىأىنبحاصتالف ةرماه ذه دعب عش نع كتلأس 0 بي

 .هحدمهنأ ىنعملاو ىتقرافم فر ذ علا كل حضنا انعم ليقو كني وىنباهف ترذعأ دق ىأس ايع 0 - ىه(ةيرق لهأ

 نالوسرلاةلاقبعك نب ىفأ نع (قالةدملا برق عماين ثوالوأ نين سمهلمتحاهنا ثيح نم ةقي رطلا || لا ضر دعب أىهو ةلبالاوأ
 0 ساد ءايبنالا نمادح ارك ذاذاناكو ىموم ىلعوانيلعةنلاةجر لسو هيلع تبا ىلص (اهلهامهظنتسا) ءايسلا نم
 نم تغلب دق ىنبحاصتالفاه دعب ئش نع كتلأس نا لاققف ةءامذهبحاص نمهنذخ ًاهنكاو بجتلا آه اوباف) افاضتسا
 امد هنمذلاقي موللاو مذلا نمقافشاوءاي-ىأة مجهم لاذب وهةمامذهلوق بجتلاىأرارب_مولفارذع || هلزن أ هفيض (امهوفيضي
 اينأ اذا ىتحاقلطتاف) ىلاعتو هناحب .هلوق ف كني وىني قارفاذهرضخل !لوقهلدهشي وةمالمهتمل ىنعي || مالسلاهيلعلاقهفيض هلعجو
 1 سل دنالاب5 داب ىه ليقوامسلا نم ضرالا دعب أ ىهوةلبالا ليقوةيك اطناىنعيسايعنب!لاق(ةب رق لهأ ليقواماثاةب رقلهأاوناك

 ةاطن اطفاماثا ةب'رق لهأاين أ سو هيلع هللا ىلصىبنلا نع بعكن ب ىنألاق ([هوفيضي نأ اوبأف اهلهأ امعطتسا) لحبت ىتلا ىرقلا رش
 هومعطي لف مهامعظتساف ةبرقلا فافاطامهأىوروام ههوفيضينأ اوبأفاهلهأامعطتساف سلاىلا ىف || ف(/اهيفادجوف) ىرقلاب

 ةلا | 00نادسبر ريلعأ نمت مامينسم أقترب رهىبأن عوامسوفيضي لف مهافاضتساو ةثامهلوط (ارادج)ةيرقلا

 + !هيف ادجوف)فيضلا فيضتالىتلاىرةلارشلافةداتق نعو مهاجر نعلومهئاسنلاعدفامهومعطي || (ضقني نأدب رب) عارذ
 ' ال نماندوب رقهانعما؛اوهل داراالرادجلا نال مالكل ازا نماذهو طقسيىأ (ضقني ن أدب رب || ةدارالا تريعتسا طقسي داك

 02 ةدارالارادجلل ريعتسا كرظنلااهطريعتسافاهلباقت تناك اذا نالفرادىلارظنتىرادلوقناك || اك ةفراشملاو ةانادملل

 نبالاقوهماقاف اذكعهديب رضحلالاقف مسوهيلعهتلا لص ىنلا نعسعك نب ىف ثيدح فو هاوسىأ || كذا مزعلاو مطاريعتسا
 . وادا حالصا لعومي (ارج أه يلعت ذخخال تش شول) ىسوم ينعي (لاق) هينبي دعقو همده سابع هختسمزأ هديب (هماقاف)

 5 ملا ىنعي (لاف) ارجأ كلمع ىلع تدخاولفانومعط» مةب رقلا لهأن او عايجان أت ماعدق كنا ىنعملاو هضقنوأ ىوتساو ماقف هد

 هرجالاذخأ كرت ىلع راكنالا ان هليقو كنب وىني قارف تقوا ذه ىنعي (كني رىني قارفاذه) لان لاخلا تناك هانو

 بوثبدخأ 100 11 (اديسديلع مطتن لامر وأتب) كربخأ ف وس ىأ(كبن أس) اننبي قرفملا معطملا ىلاراقتفاورارطضا

 نوامعي نيك اسمل تناكتف ةنيفسلاامأ) رضحلا لاقف ىنقرافتن أل بق تماعام ىنعم ىفربخألاقو رضحلا تالت اان

 نيك اهنورجؤي ىأر حبلا ف نوامعيةسجو ىنمزةسخ ةوخاةرمثعل تناك ليق ( رحبلا ف لفةلئسملاوهوءرملا بسك

 فو تبلصل ىأ(| ارجأ هيلع تذخنال ت مشوا لاق ) نا ةجاحلا ساسمو نام هردا نمى ًاراملىموم كلاعب م ارادجلا ماقأامافايساوم| دب

 ةفوءاتلادي دشتب و ىماهراهظاب وىرصب لاذلا ماغداو عاد ارسكو ءاتلا فيفختب تدخل ةرورضلا هد عف دّدسن ىتحالعج كت ىلع
 رمو مناك هنم لعتفاذخناو عبت فاك لصاذخت ىفءاتلاو مهريغءاتلا ف لاذلا ماغداوءاماجتفو ءاتلا ديد شنب وصفح لاذلاراهظاوع احا
 بق ارفاذه لصالاو قا ارفلا ببس ضارتعإلا اذه ىأثاثلا ل اوسلاىلاةراشااذه( كندي وىني قارفا ذهلاق )ئمىفذخالا نم سيلو
 كا تناكف ةنيفسلا امأ اربصهيلععطتسن لام لب وأتب كئبن أس )هبل |وعفملا ىلا فاض 5فراظلا ىلاردصملا فيضافهب”ىرف دقو كني و
 ؛ رحبلا ف نوامعي ةسجخو ىنمز مهنمةسجةوخا ةرشعل تناك لي( رحبلا ىف نوماعب.



 طحنرلام ىلعربصت فيكو) لاو كاوراكتنالا نعىأ(اربص) رب روسلاهذهىهدعباماذكو صفحءايلاحتفب و (ىمعيطتست ناكنالاق) |١
 جرخمال نأ كلاهتبالل اصلا لج رلاوربك انماهرهاظ ف ىهارإ ومى |وتيهنإب كلذ للعوديكأ ادااهجو ىلعهعمريصلاةعاطتسا ىنازإيك : (اربخهب

 لف( مأكل ىصع الو) ضارتعالاو راكنالا نعني رباصلا نم( ارباصهللاءاشن ا ندجتسلاق)ايبن ناك اذاف يكف كلذىأر اذا |

 ماللاحتفب (ىلأستالف ىتتعبنا نافلاق) هلل حالو ىن دجتس ىلع هامعوهو صاعريغوار باص ىت دجتس ىأ ارباص ىلع هامع ب بصالا"

 ىتححئثنع) اعاجاامهيفةتباثئءايلاو (1؟8١) امهريغنونلافيفختب وماللانوكس وىاشو دم ن ونلاديدشتو
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 ىل كعابتا طرش نف ىأ ءاو(ارهص ىعم عيطة سن نا كنا) ىسو لرسم (لاق) ذئذيخ-ا ذه ىف سمأهنلا نا ىم .ومهلاقفالغش أ - ا لاقامتاو(ا
 دقوأيش ىنمتي ا راذا كنا لاقفريصلا 0 ىفهرذع نايم ”تاركسنللا عمربصلاء ابن اللزوجيالو ةركنمارومأ !ىربدنا مع هنالكلذ ظ

 ىفخهنأالا يحصل تماع مهنال ىثئسا ا (ًرباص هنا ءاش نا ىف دجستس) ىسوم(لاقإاماعئأ (اربخدب امام ىلعربصتفيكو)
 تركتافهتضصهجو كيلع ىنتبحص ناف ىأ 0 ىنتعبتا نافلاق) هب قمت امذ كفلاخأ الى 1( كل ىصعأالو) ريصلابهسفن نم قثنإ

 و ل ولاا 3 هم هنأش كلل نيباف هرك دبثئدت ًاىتحهانعم (ارك ذهنم كل ث دح أ ىتح) هيلع ضرتعنالو نك ىخئافتالنأ كسفن ىف امبيلعأامم ىأ (ئثنعىلأسالف) لاقفاطرسشهيلع طرشم هيلارايتخالا لعج نكلو ىنعبتالقيلو

 كيران نرخ نسل كري ةنيفس نابلطي ل حاسلا ىلع نايشمىأ (اقلطناف) ىلاعتو هناحبس
 ا ةيفقرا نك-او صوصلب ؛مهامةنيفسلا بحاصلاقف جورخلابامهو ىمأو صوص ءالؤهةنيفسلالهأ

 عم عتملا ل مهولمحنأ م هوماك- ةةنيفس مهبت سم سو هيلعهتا لص ىبنلا نع بعك نبى نأ نعاني درو ءايدنالا |

 عباتلاعمعوبتملاوأ ماعلا قرفناسافرضحلا| ليا أرحبلا فاوججلاماف ءاطعالو ضوعريغب ىألونريغب مهوامخ ركل اوفرعف |

 قابكر اذا ىحاقلطاف) ١و ةنيفسلا فايكراذاىتح) ىلاعتةلوق كلذف ةنيفسلا حاولأ نماحول |
 قعافطسات (ايفرع يفشل ور (اماأيس ثتئجدةلاهلهأ قرغتلا
 نابلطي رحبلا لحاس أ لقألأ) رضخلاوهوملاعلا (لاق) قرحلاهباشفهب وبان كلذ ىأرال ىمومناىوروءاملااهلخديإ

 لاق اهابكرامافةنيفسلا نمهنكلو سنبإسابعنبالاق (تبسنامبىفذخاؤتال) ىسوم ىنعا(لاقارب_صىممعيطتست نا كنا ظ

 لاقو صوصللا نمامم اهلهأ ىنألاقو كرتلانايسنلاو كد هع نمتكر تاممدانعمقورخ أ ايش ىسن هن ”كف مالكلا ضي را ل

 ىرأ ةنيفسلا كحاصر || ادعةكاتلاو اطرشةناتلاو نايس ىو د1 لسوةيلغتا لس ىتلا نس ١
 ريغباموامف ءايدنالاهوجو أ كرتوءاضغالاب اهرسي و كتعباتم ىلعرسعتالىن_هملاو (ارسسعىسمأنم) ىنشغتالىأ (ىنةهرئالوإ

 رضحلاذخأ اوححلامافلوت اجرح امها ةسقلا ىف (هلةقفامالغايقلا ذا ىتحاقلطناف) ىرعأ ىلع قيضنالوةقشم ىتفلكتنال لك ةشقانملا |[

 نإب ةنيفسلا قرفن سافلا || اذسح د قوتي ههجوناكهجولا ءيضواغي رظامالغرضملا اف نوبعاب ناماغب رف نايششك رحبلانم
 مايضر ستب علق راشأوهيفوريخلا اذه قازرلا دبع ىوروه ديب هعلتقافهسأرب ذخأ هنا ايو رو نيكسلابهحذ مت هعحمضاف ١

 طل لع ءاملا 1 هسا ل_يقورجحبهسأر خضرهنا ىورو هسأر علقو ىطسولاو ةبايسلاو ماهبالا ثالثلاهعباصاب

 اهتقونسلاق) مئدبايشب قرخلا الاةيك ازاسفن تاتقاآلوةيىسومةللا ىن نكي مو ثنحلا غلب, ملامالغن اكس ابع نبا لاق هإتةفرادجلاب

 ا لأ قرغتل دايو قب رطلا عطقي ىتف ناكل يق م رو بيح همس ناكل بقوالج .رناك ليقوثنملا غابي ل ىبص وهو |

 : لاقلاق بعك نبى أ نع (ق) هاوبأهس ىذأتي وداسفلابلمعيامالغناكليقوهب وب ىلا حلبي وعاتملا
 نق ف

 اذ مالا لأ تباتمث تبنذأ ىلا ىهوةيكز *ئرقو طق بنذتل ىأ(ةيك ازاسفن تلتقأ) سوم ىنعي(لاق) لسم ظفا أ[ ساما ١ يح اايس تتبحح 3 1 2 0 3 ارفكو انايغطدب وب ق هرال شاعولوا روك عبط .رضحلا هلق ىذلا مالغلا نا مسوميلعسا لسا لوا را]
 امبىذخاؤتاللاق)ةنيفسلا نمرغيلو ءاملاهإخدبال قرا ناىسوم ىآ ًاراملف(اربص عم عيطتست نلكنالفألا) رضخاىأ(لاق) للا 9

 نم تكرتاىنذخاؤتال ىأكرتلا نايسنلابدار ًاوأىسانلا ىلعةذخاؤمالوهتيصو ىسن هن ادار ق ايمن وأهتيسن# ئشب وأهتيسن ىذأإب(تيس

 ىلعرسعتالو ىأءهاياهعابتاوهو ىسعأ نمار سع ىنشغتالو ىأءاياهقهرأو هيشغاذا هقهر (ارسس هى رعأ نم ىنقهرتالو)ة ىملوأ | كتبصو ا

 نيكسلابمحذ معجضأ ل يقو ط'اخلاهسأرب برض ليق(هإ ةقفامالغ ايهتااذا ىتحاهتلطن اف)ةشقانملا كرتوءاضغالاب ىلع اهرسي و كتعباتتم |
 (اسفنتلتق أ لاق) ءا زجل او يلعافوامعم طرمثلاةاج نمهلبق لعجو طرشللءازج لعجاهقرس نالءافريغباهقوسلاقوءافلابهلتقف لاقامناو .
 نمةرهاطلا ىهوورمعوبأو ىزاججةيك از(ةيكز) مالغلاءاقل ل تقلا بقعت دقو بوكرل !بقعتي /ةنيفسلا قرن نالامهنيي فلوخام و ْ



 || آسلفإ) هب رتةساوميف لخد ىنعيإبر سهيف برس ى أرد لا لع بص: (ابرس) رحبلاىلاربلا نمهلاقي رطذختا ىأ ( رصلا فوليبسنئاف)
 :. ءاجالو بعتي لوابعت (ابصن اذهانرفس نمانيقلدقلانءادغانن اهاتفل) ىبسوم (لاف) هللاع ءاشلمارانستفو 6 . حبلا عت انتاج

 ىلا ان وأذاتيأرألاف) كلذ لبق

 مضبو (هيناسنأ امد)

 ل 00 ءنعدانلا باتا لاقهنأسوةيلعتما قسما لوسر نع بمك نأ كد 7 (ناطيشلاالا) صفح
 ىلقلا ىف رطاوخلا| ءاقلاب

 اموىأ هناسنأىف ءاطا

 ناط.شلا الاهرك ذىنانأ

1 
 رق

 000 الا موال توم ىم (هرخسلا 0 (510)
 ىأ(ابرسر حلا ىفهليبس) توما ىأ(ذحاف) بواطلإ ل وصولا ىلعةصوصخا ةلاخلا هذهم لال دّدسالا

 تف تول برضوا موز راضوةرخسلا ىلا يتلا فرو ةراكصرا

 كلذ /د ىنعل (ازواج سلف ) ىلاعتوهناحبسهلوةوهوددغلا نمانك ا ل رضوا سا نا بوم

 ةهانرفس نمانيقلدقل) انماعطىأ (نءادغانتآءاتفل) ىسومىنعي(لاق) نير حبلا عمي وهو عضومل ربا هليبس دختاو)
 هبلطف عجريو توم ارك ذتيلةرخصلازواجامدعب عوجلا ىسوم ىلع قا هنا كلذوةدثوابعت ىأ (ابسن || نا وهو (ابمع
 ْ (توحلا تين اف دو عوملا عضولب تناك ةرخ رخص ىهو (ةرخصلاىلااني وأذا تبأرأ) عشوب ىنعي (لاق) لاق) راس ثيح ىلا قب
 ً ةهريخ نأ ىنفهريخيف ىسومكر ديل ل ماق كلذ توما نم ىأر نيح عشوي نا كلذو هندقفو هتكرت ىأ 0 (غبنانك ام كلذ

 7 ذأن أى انا مد ىأ( 7+5 ذأن أن اطيشااالاهيناسنأامو) لاق مث دغلا نمرهظاايلصىتح امهموب || د !هنتاواوم ءايلاب و

 ءف نم ىهىتلا ناطيشلا سواسوب ناسنالا باق لغش نايسنلا نمدارملال يق ناطيشلاالا توما مأكل | ى ىندمو ىلعو ورمخ
 ذه ليق (اببعر جاى هل يبس ذختاو ) ىللاعن هنلا لبق نمالا حصيال كلذ نالر كسفلا داضيىذلا نايسنلا نود || امهيف ءاي ريغب ولصولا
 ١ لا ناكريملا ف ىورواكلسمهيفهزيبس د افرعبلا ف توحلا مقو ىنعي نون نبعشوب لوق نم طخلا اعابتا امهربغ

 لجدزعهلوق غو نسب لعأ اورام ”ارهدهنم لكؤي توح نمبح أ ئثىأ ل يقوابحت هاتفاو ىسولو ةراشا كلذو فحسلما
 | .[ىداناضنياجرعأ (اصصقامهراث ؟ىلعا دتراف) باطن ( غبنانك ام كلذ ىسوم ىنعي (لاق) ىأ اليبس هذاا ىلا
 [ةنالوسر نعتبنىذلاميحصلاوةكنالملا نماكلمناكليق (اندابعنمادبعادجوف) هناعبتيو || بلطن انك ىذلا كلذ
 ا : ًارسسا ىت نم ناكل يق سابعلاوب أهتبنكو ناكلم نب يلب همساو رضحلا هنا يراوتلا هاج وسو هيلعةللا ناك توحلا باهذ نال

 ًاضيب ةورف لع سلج هنالهب ىمسهل باارض ل اوايندلا اوكرتواو د هزت نبذلا كولملاءانبأ نم ناكليقو || رضحلا ءاقل ىلع اماع
 3 0 تاع ىمسامنالسو هيلع هللا ىلصهتلالوسر لاقلاةةربرهىبأنع(خإ) ترضخاف | ادتراف) مالسلا هيلع
 . + | كم اذ !ناكهنالار ضخ ىمس ل يقوةسرايةعمتجم تابن ةعطقةورفلاءارمضخ هتحتزتهت ىهاذاف ءاضيب أإ ىف اعجرف (امراثآ ىلع

 2 مالسلا كضرأب قأورضحلالاقف هيلعإ سف بوثب ىجسمرضخلا ىأر ىسومناان: وروهلوحام |! «يفآاج ىذلا قب رطلا
 انع !كضرأب ىنأوهلوقو بوثب ىطغم ىأ بوثب ىجسم ىن«.وادشر تمل ءامت ينهاعتل كتبتأ ىموم اصصق ناصق (اصصق)

 ]وق كل ذفر حبلا بناج ىلعءارضخ ةسفنط ىلع هيةلهناىورو مالسلان الااهيف تن !ىتاا كضراب نبأ نم عامنا مهران[ ناعبتي ىأ

 عى أ(اماعاندل نم ٠انماعوان دنع نم ةمعن ىأ (ةجرماشت 0 هادي ءادجوف ىلاعتو هناحبس صمقلا جاجزلا لاق

 ناكرضخلانا ىلع لدي تايآلاهذه .رهاظ تلق ناف علا لهأرثك أ ادنءايبن رضا نكي ملواماهطا نطابلا || | دجوف) رئثالا عابنا

 0 ونب نمرضحلا نوكينأاماوا_خيالتلقهعم بدأتلاوهلمضاونلارهظي ىسومناكو ىسوم نمانأش ىلعأ ىأ (اندابع نم ادبع

 م ل_تفأةمالادح نوكين أ زئاجالو ىسومةمأ نموهف ليثرسا ىن نم ناكن اف مهريغب نمو ل يئارس 550

 |. حتضف اول يئارسا ىببل امنة لاقدقف ل يئارسا ىب ريغ نم ناكناومنملت اش ىلعأوأ اهدن (] نين 9 ربا فاسلاج وأ
 ب هام نماعت نأ ىلع ) كبت أو كبدصالت مج ءانعم (كعبت ل هىسومهللاق) منام زىلاع ىلعىأ 0 غخيسسلع نم ةبكنو

 ا : !ىنب واما ءةاروتلاب فك ىموارضحلاا لاق رابخالا ضعب ىفو هب دش .رتاماعليقواباوص ىأ( دش و اوأ ةوبنلاو ىلا

 0 قدللا برق بويغلاب رابخالا ىنعي (اماعان دل ا ةايحلالوط

 «أادشر ىنبدف هبدشرأ د_ثراذا هاعىأ 1 (ادشر تنلعامم نملعتن أى عكعبت أله ىسومهللاق) ماهلالا قبب رطب دبعلل لصحام

 1 1 أوه نمل عضاوتي ن أومتياهن غلب دق ناكناو لعاابلط كرتين أ دحال ىنبنبال هنا ىلع ليل دهيفو لخبلاولضلاكن اتغلامسر
 ان نع ا



 حرب اال ىنعملانوكي نا دب الف هلةياغىهام ىعدت:ةب ورضم ةباغ( نب رصبلا عجم غلب أىتح) هلوق نالف ىناثلاامأورفسلاحتناك اهنالف ىلوالا '

 ىمسو مورلاوسرافرحب قتاموهو (؟11/) مالسلاامهباعرضحلاءاقل ىسومهيف دعو ىذلا ناكملاوهو نب رصبلا عمم غلبأ ىتحريسأ ١

 مع نم لع ىلعتن او هماعنال هينما ع للا لع نم ٍلع ىلع ىلا ىسومايارب ىعم عيطتست نل كنا لاقادشر تماع

 ىنتع.:!نافرضخلاهللاقفا ىمأ كل ىصعأ الو ارباصهنلاءاش نا ىف دحتس ىسوملاهتف هماعأ الهلل هكماع للا

 مهوماكفةنيفس مت رفر حبلا لحاس ىلع نايشمب اقلطنافارك ذهنم كل ثدحأىتح ئ نعىنلأستالف |

 نماحول علق دةرضخلاوالا ىسومأج في لةنيف سا اابكراصاف لونريغب مهوامفرضحلا!اوفرعف ,هوامحين ا |
 تئج دق هاهأقرغتل اهنقرفن ممتيفسى لا تدمع لونريغب انواج موق ىسوم هللاقف مودقلاب ةنيفسلاحاولأ |

 لاقارسسعىىمأ نم ىنقهرتالو تيسنامب فذخاؤناللاقاربص عم عيطتست نل كنالقأملألاق !سماًايش

 ةنيفسلا فرح ىلع عقوفروفصعءاجو لاقانايسن ىسوم نم ىلوالا تناك ٍموهيلعفللا ىلصةللا لوسرا
 رصبلا|ذه نمروفصعلا ذه صقتن ام لثمالا هناا لع نم كما عو ىماع صفت امرضخلاهللاقف ةرقترحبلا فرقنف
 رضحلاذخأف ناماغلا عمبعل, امالغرضخل ار صب أ ذ | لحاسلا ىلعن ايشعامهاهيبف ةنيفسلا نم اجر مث

 كنا كلل قأ/ لاق اركن أيش تئج دقا سفنريغب ةيكز اسفن تلتق أ ىسومهللاقفوإتقفهدبب هعلتقاف هسأ 2

 ىدل نم تغلب دق ىنبحاصتالفاه دعب ئث نعكتلأس نا لاق ىلوالا نمدشأهذهو لاقاربص ىعم عيطتست نأ
 ضقني نأدب ريازادجاهفادجوفا وفيض, نأ اوبافاهله أ امعطتساةب رق لها يت أ اذا ىتح اقلطناف ارذع

 تذل تثشولانوفيضي وان ومعطإ ملف مهانيتأم .وق ىبدوم لاقف هماقافاذكع هدب رضحخلا لاقف الئام ىأ

 مسوهيلعهللا ىلصةللالوسر لاةاربصه يلع عطتن ملام ل وأتب كئبناس كني وىنب قارفا ذهلاقارججأ هيلع
 أرقي سابعنب ا ناكفريبج نبديعسلاقامرابخأ نمانيلع ص قي ىتحرب ص هنا تددول ىسوم هللا محرب ||

 ىو نينمؤم هاوب أن اكو ارفاكن اكف مالغلاامأو أر قي ناكوابصغ ةم اص ةنيفس لك ذخأي كلم مهمامأ ناكر

 ىتحاموب سانلارك ذمالسلاه يلع ىسوم ماق وسو هيلعهنلا ىلصهنلالوسر لاق لاق بعك نب ىبأنعةياور
 اللاق كنم لعأدحأ ضرالا فلههنلا لوسر ىأل اقف لجر هكرداف ىو بولقلا تقرونويرعلا تضافاذا
 انوح ذخ لاق نب رحبلا عمجعبلاقوه نيأو بر ىأ لاق ىلِ لاقفىلاعت هللا ىلا معلا دريمذا هيلعهنلا بتعف

 ةرخصلا لصأ و ةباورىفداز تول ادقفي ثيح هنافاحلام انوح دوزت ةياور فو حورلاه يف خفني ثيحاتيمأأ

 لتكملا نملسن او كر حتف نيعلا كلل: ءام نم تو حلا باصاف ىدحالا ئيمئاهتام نم بيصيال ةايحا اطلاق نيع
 (نبر صبا عمم غلب ىتح) ريس لازأالىأ (حربأال) ىلاعتو هناصبسهلوقريسفتلاىلانعجروربلا لخدف

 ارهدريساوأىنعي (ابقح ىضمأرأ) ةيقبب رفا ليقو ةجنط ليقو قرشملا ىلبامم مورلاوسرافرحبدارأ ليف
 ايضمواعاص رش ةسج عسي ىذلا ليبنزلا وهو لتكملا ىف ةحلامةكمسو ازبخ لمف-ةنس نونا بق اوال و
 باصأاماف ىحالاًا يش بيصتالة ايلا نيع ىمسن نيعاه دن و ني رحبلا مي دنع ىنلا ةرخصلا ىلا هنت ىتم

 عج)هاتفو ىسوم ىنعي (اغلبامافل رحبلا ف تل دو تجاهو لتكملا ف تب رطضاهدرب وعاملاحور هك

 اهناوهيسن ىذلاوهو نون نب عشوب عم توما ناكااو (امهتوحإلاكرت ىأ(ايسن) نب رجلا نيب ىأ (امهني ْ
 ةيفيك ايسن ىأ امهتوحايسنهلوق نم دارملا])يقوامر غل هادوزت امهنالامهيلا ناي_هنلا فاضآ ||

 عع نر

 امىنماعتل كتيتأرعنلاقليئارسا ىنىسوملاق ىسومانأ ل اقف مالسلاكضرأب أو رضحلا لاقفىسوم |
 ضخ لصين اهنالارضخ

 (ابقح ىضمأوأ )هلوحام

 ليق اليوط انامز ريسأوأ

 امل هتاىور ةنس نونا

 مالسلاه يلع ىسومرهظ
 ليثارسا ىن عمرص .ىلع
 كالهدعب اهم اورقتساو

 كدابع ىأهب رلاس طبقلا
 ىذلا لاق كيلا بحأ

 لاق ىتناضإالو ىنرك ذب
 ىذلالاقىضق أ كدابعىاف
 ىوم ا عبتيالو قحاب ىضقي
 لاق معا كداع ىاف لاق

 نإ سانلا لع ىئغس ىذلا

 لدن كب صا نط هلع

 نع هدرتوأ ىده ىلع
 ىف ناكنا لاقف ىدر

 ىنم لع أوه ن. كدابع
 كنمرلعأ لاقهياعىنلدف
 لاقهيلطا نبأ لاقرضحلا
 ةرحصلا دنع لحاسلا ىلع

 لاق هب ىل فرك براي لاق

 تثيف.لتكمىفاتوح ذخأت

 لاقف كانه وهف هلدقف

 توحلا تدقف اذا هاتفل

 نايشمي ابهذف قربخأف
 برطضاف 6-5 دقرف

 امافرصلا ىف عقوو توحلا

 هعوقوب هاةفهريخاف توحلا

 مالسلاانضرابىفاو لاقف ىسومهيلعإفهب وب ىجسم لجراذافةرخصااينافرصلا ف 1 1 ١

 نب رحبلا مخ (امهنب ماغلباماف) ااهماعأال نبا هكماع مع ىلتنآو شن اهماعتال هلناهينماع ىلع ىلعان |ىسوماي لاقف «-سفن هفرع
 دهعتمهاسنيا ماو مهدازاوسن مطوقكوهو توحلا تين ىافوليلد دازلا بح اص ناكهنالعشوب وهوا دحأ ىسن ىأ (امهتوح يس ٌْ

 ءاملافتعفقوو تشاعهدرب وءاملا حورةكمسلا باصااماف ىسوم مانو ة ايا نيع ئطاش ىلع ةايلالزنف ةحولم ةكمس توحلا ناكل يقدازلا



 ١ 8 نمهورذنأاموىأف وذحمةلصلا نم عجارلاوةلوصومام(اورذنأ اامو)نآرقلا( ىتايآ 11111 واوان زبا(ىنحلا

 ظ لوس مشو (اوزه) م هراذناو ىأةب رايصتوا

 ورك ذنيحرك دف (اهنعضرءأف) هوهقفين أهلوقىفارك نماهيلاريمضلا عجر كلذلو نآر رهاب (هب رتاي "ابرك ذنمم لظأنمو)
 1 ل 0 يدنا ,ظانالواويف ركفتمريغىصاعملاو رفكلا نمهادب تمدفامةبقاع (؟99<) (هاديتمدقامىنو) ربدتي

 للعم ءازب نمامهط

 مهابمهنايسنو مهضارعأ
 هلوقب مهبولق ىلع عوبطم

 ! | قوهوهقفي نأ )ءاطغلاوهو
 نعالقث .(ارقو مهئاذآ

 دعب عجو قملاعامسا

 دمحاي(مهعدن ناو ءانعمو

 نامبالا ىلا (ىدطاىلا)

 نوكي الف (اددتهيناف)
 (اذا) ةتبلاءادتها ,رنم

 ىلعلدف باوجوءازج

 اماواعج مهنا ىنعمبلوسرلا
 دوجو ببَس نوكين أب ب
 هئافتناىف اهسءادتهالا

 لوسرلل باوجهنا ىلعو
 ال ىلام هلوق رب دقت ىلع
 مهمالسا ىلءاص رح مه .وعدأ

 ىلاههعدن ناو ليقف
 اذااود تبي نلف ىدملا
 اهاكفيلكتلاة دم (ادبأ)

 غيلبلا ( روفغلا كب دد)
 فوصوملا (ةجرلاوذ)ةرفغملا

 اممهذخاؤيول)ةحرلا
 (باذءلامط لجيلاو بسك

 هتدخاؤم كرتءتجر نموى
 (الئومهنود نماودح نل) ردب موب وهو (دع وم مط لب) سو هيلع ىلصعتلال اوسرل متوادع طرف عمالجاعةكملهأ
 ىهاكلهأ) رب ريخلاو ضانجالاءامسا,ف صوت ةراشالاءامسأن الفص (ىرقلا) أ دّبم (كلتو) هيلا اجا ذاهيلا لأو راحئاذالأولاقياجلمالواجنم
 ع ملا دوموداعو حون موقدارملاو مهانكلهأ ىرفقلا باحصأ كلو ىنعم او ريسفتلا ةطي رمش ىلعادكسله أر امضاببصن ىرقلا كاتو

 )ا ردي موب ةكملهالادب رضائكهنعنو رأت :.الامولعماتقو مهك الهالانب رض ضو (ادع وم مهكلهملاناعجو) ةكملهأ طا

 را ارك ذاو(ذاد) ردصمرأت قو دعوملاو مهك الطو أ مهك الهت قول ىأ اركب ربا امهصفي رفح ماللارمكو ميلا جفب و

) 

 1 ريغ ةزمطاو ىازلا مضب وصف>اواوةز !لادبإب وةزج ةزمهاو ىازلا نوكسب ءازهتس

 ءازهتسانآرقلاوهوهباورذن ااماو نت | ىنعي رامضاهيف (اوزهاور ذنأامو انآ اودذ- ءاو)هوابزب و(قحلا

 واهكرنداهنع فون ىأ (اهنع ضر عأفهب رتاي اب) ظعوىأ .(رك ذ نم رظأنمو) لجوزع هلوف ه
 ءأىأ(ةنك أمهب واق ىلعاناعجانا) لبق نم ىصاعملا نملمجام ىأ ( اديتمدقامىفنوإل اه نمْؤي

 (ىدهادل) دما 5م ناوز 0 !( 3 افد) هومهشي المادب د رب 0 ١

 ِ بوئذلا نم( اوبك ام رنا بام رحنا ول)ة+ رب فوصوللاىأ 2 0 اوذإ)ةرفغملا

 ئ ىأ(اوماظاملمه كلأ) عي 0 حو موق كرق نع (ىرقلاكنو) 2

 (هاتفل ىسوملاقذاو) ىلاعتو هناحب سهلوقو مك الهالالجاىأ (ادعوم مهكلهملانلءجو) او 0

 بوقعي نبأ ىوال طبس نم نار م نب ىسوموهةبآلاهذهىفروك ذملاىسوم نا ىلعءاماعلارثك ًتايآلا

 :, سلا دالوأ نم اشدم ن/ ىسوم هنارابحالا بعكن عو ةاروتلا بحاصوةرهاظلا تازجكملا بحاص

 قرك ذي ىلامتوهناحبسهنلا نا ليلدب حصأ لوالا لوقلاو نارمت نب ىسوم لبق ابنت د3 ناكو بوقعي
 اصخشدارأواوءيلا فارصنالابجوب مسالا اذهقالطافةاروتلابحاصهبدارأالا ىسومزب زعلاهباتك
 .نار<ن ىسومدهناانماع ةفصإ هزيم لاماف ةهمشلا لب زتوامهسب زايتمالا بجوب ةفصب هفي رعن بجولزخآ

 ع !هدهع ىو ىسوم بحاصوهو فسوب نب مارفا نإ نون نب عشوب هنا حصالافهاتفامأ اوةاروتلا بح اص

 5 ةمأو ىدابع مدح ل قيال سو هيلع هللا ىلصهلوق ليل دب م دبع ىنعيءاتفهنا ليقو عشوب وخأه نا ليقوهنافو

 5 | 0 رات الوان نابع ىإل فلات رج 0 نع 9 ىلاتفو ىاتف لقياو

 القرع انلاىأ لثف يئارما ف ايش, : ٍلسويلعسا لص
 0 ااا اا ا عوامل ب

 ف ' ١ طا نانانفامهتنؤراعشوةرخسلااينأ اهلي ترا نرش دات ياقلب لالا لكسب

 هفءاملاةب رج توحلا نعهللا كسمأو ايرسرجا! ىف هليبس ذك افرحلا ىف طقسف هنمج رفن لتكملا ىف

 | افك اذا تاون اوامهموب ةيقباقاطن اوت وحلا, هر نا هبحاص ىن ظقدتسااماف قاطلا لثم هيلع

 ى ىذلا ناكملازواج ىتح بدلا ىسومدحيلولاقابصن اذهان رفس نم انيقلدقلانءادغانت اماتفل ىموملاق
 ” ذأن أن اطيشلاالا هيناسنأامو توحلاتدسن ىتاف ة ةرحصلا ىلا اني ولخات أرأ هاتفهللاقف هب هندا مأ

 ادترافىنبنانك امكلذىسوملافابعهاتفلو ىمولواب رست وحلا ناكفلاق ابعر حبلا ىفليبس ذحتاو
 - + |..ف ضيبأ بوش ىحسم لجراذاف ةرخصلا ىلا امهتنأ ىت امرأ اصقفاعجرلاقاصصقامهراث اىلع |

 ىسوم ١

 .ء 38 >*



 ثاومسل !قلخ) هت رذو سيلباىأ (مهتدهشأام) هللا ةعاطل دب هعاطافهل دبتسا نمل سيلب هللا نملدبلا سشب (الدب نيملاظال سئب)

 هلوقبةيطالاف مهتكراشم ىفنف ةيطالا فءاكرشاوناكولاهيذ ءاكرسش نونوكم امناوةدابعلا ىف ىعءاكرسش مهو مذا كن | ىنعي (ضرالاو
 قلخالو) ةدابعلاف ىنودرفافءاي_ثالا قاخ تدرفتىأ هيفمهرواشأو أ اهقلخفف مهبدضتعال ضرالاو تاومسلا قا مهتدهشأأم '
 (ادضع) مهذختم تنكام وىأ (نيلضلاذختمتنك امد) مكسفنأ اواةقتالو هاوقكضعب قلخ مهضعب تدهشأ الو ىأ (مهسفنأ أ

 موبو) ةدابعلا ف ىلءاكرشمهنوذختت كلا قاخلا ىف ىلا دضءاونوكي ماذافلالضالاب مطامذريم_ذلا عضوم نيلضملا عضوفاناوعأ ىأ 1

 هلوقو# همزتكيف لاقءارأ شمالا لاق )تن أرعن لوقي وهنم هين ديف لاق هنأ سعا نيب وهنبب تقرف ىتح هتكزتامإ

 ىلاعتوهنابسهلوق ق هتعاطو مهم رةدابعب هنتي رذو سيلب |ةعاطاول دبةساام سب ىنعي (ال دب نيملاظال سب ) |

 تاومسلا قاخ) ةكنالملاليقو رافكلا ليقو هني رذو سلبا ىنعي مهترضحأ ام ىأ (مهتدهشأام)
 تنك امو) اهبف .هرواشأواعقلخ ىلع موب نيعتسافاهقلخ مهتدده_ثأام ىنعملاو ( مهسفنأقاخالو ضرالاو
 موب د) لجوزعهلوق جانا وعأواراصن أى نعي (ادضع) ساذلا نولضي نيذلا نيطايشلا ىنعي ( نيلضملا ذخستم

 قاكر ش مهنا ىنعب ( متمحز نيذذلا) مانصالا ىنعي ( ىفاكرشش لاو دان ةمايقلا موب ىاعت هللا لوقتي ىنعي (اودانلوقي

 نيب ىنعي(مهنيانلعجو) مهورصني لو مهوبيجح لف ىأ (مطاوبيجس لف) مهءاوثاغتسافىأ (مهوعدف) |[
 داووهسا,عنبالاق اكلهمىنعي (اقبوم) لالضلل هأ نيب وىدطا لهأ نيب ليقو اهتدبعو مانصالا

 قب ومووف نيئيش نيب زجاح لكل يقو مهدلا لاغبلا ثم تايح هيتفاح ىلع ورانهنم ليستر هنليقو رانإا ىف
 اهولخاد ىأ (اهوعقا اوممهنأ)ا اونقبأىأ(ا اونظفرانلا) ن روكرمشلاىأ(ن رومرجملا ىأ ارد) كالطا هلصأو |

 مهقوسآ ةكسنالملا نال ليقو بناج لكن م مهب ت طاح ا هنالال دعم ىأ (اف رستم اهنعاو دج لول اهيف نوعقاوو
 اورك فتيل ىأ(لثملكنمسانلل نآرقلا اذهىفلانسب ىأ( انفرد دقلو) ىلاعتوهناحبس و هلوقاهيلا

 ثرحلا نب رضنلادارأس ابعنبالاق لطابلا فةموصخ ىأ (الدج ئثرثك ؟ناسنالاناكو) اوطعتيو
 حصالاوهو مومعلا ىلع ةبآلا ليقورافكسلا عييجهبدار ل يقو فلخ نب ىبأهث ار ليقو نآ رقلا فهلادجو |
 لاقفاليلةمطافوهقرط لسوهيلعهنلا ىل_دهللالوسرناهنع ىلاعت هللا ىضر بلاط ىنأنب ىلع نع (ق) ا

 هيلع لنا ىلصةلنال وس .رفرصن افانثعب انثعبي نأ ءاشاذاف ىلاعت ندا ديب ان سفن أهلا ل اوسرا,ت اقف نايلصتالأ ظ
 ئمرتك اناسنالاناكو هد هذفن: برضيلوموهولوقي هتعمس مث ايش ىلا عجريملو كلذ تق نيح لسو /

 مالسالا ماكحأ و نارقلا ىنعي (ىدطا مهءاجذا اونمؤننأ سانلاعئمامو) لجوزعهلوف © الدج ْ

 نم مط عنامال هنا ىنعملاو (مهبراورفغتسو) مس وهيلعهللا بصهللال وسر هناليقوىلاءتهللا نمنايبلاو |

 رافغتسالاو امبالا ىلع اومدقي مولف ةلئازراذعالاوةاصاح ةيلختلاو ةيوتلاورافغتسالا نمالونامالا |
 مهتأيوأ) لاصتتسالابانعوهواونمؤي م/نانيلوالا كالهاىفانتنسىنمي (نيلوالاةنسمويتأتنأالا) ||
 نيلسرملا ل سرئامو) ىل ىتوهناحبسهل اوق © ةأخ ليق وقلب اقملا نمانايعىأ سابع نبالاق (البقباذعلا |

 وه(لطايلاباورفكن يذلا لدا و) ىصء نم.باقعلاب(نب رذنمو) ةءاطلا لع باوثلابىأ (نب رسشبمالا |

 هبإ اواطبيلىأ (اوضحديل) كلذهبشوانلثم .رشبالا متن أ امل سرال مطوقوالوسرارشب هللا ثعبأمطوق ||

| 
 أ

 لوقيف مهدحأءىج مث ايش تعنصاملوقيفا ذكوا ذكت اعف لوقيف مهدحأ ءىج ةنتف مهمظعأ ةلزنمهنم

 نممومنع قاكرش مكيفممأ (؟16) (متعز نيذلاقاكرش) لاعتوسباوعدا (اودان) ةزج نونلابورافكللهللا (لوقي
 نجلا داراو ىنلاذع

 هلا اك لا ٌفاضأو

 مطظاخيب ون مهمجز ىلع

 م اومجعتابب اف ةسؤعدق)
 (اقيوم م هني انلعجو

 قب قبو نم اكلهم
 اردصموأ كله اذااقوبو

 مهني انلعجو ىأ دعوملاك
 متهج ةيدوأ نم ايداو

 باذعلاو كالطا ناكموهو

 نوكله اكرتشثم ديدشلا

 ةكئالماوأ اعيج هيف

 قب وم او ىسعو ارب زعو
 ىأ ديعبلا خزربلا

 اديعب ادمأ مهني انلعجو

 ىمهو ماهجرعق ىف مهنال

 ىأرو) نانجلا ىلعأ

 (اونظفراالا نومرجما
 (اهوعقاوممهنأ) اونقياف
 ايف نوطفاو اهرطلاخع

 نع (اهنع اودحإو)
 الدعم (افرصم) رانلا

 اذه ىف انفرص دقلو)

 لكنم سانلل نآرقلا

 هيلا نوجاتحي (لثم
 ئشرتك ناسنالا ناكو)

 رثك اناسنالا )دج نا ىن«؛لطابلابةاراممو ةموصخ دحاودعبا دحاو اهتلصف نا لدحلااهنمىفأتي ىتلاءايشالارثك 1ىأزيبم (الدج

 ةنسمهيتأتنأالا مهبرادرفغتسيو) لوسرلاو باتكتلاوهوهببسىأ (ىدطا مهءاجذا اونمؤي نأ سانلا عنمامو) ئنلكلدج نم
 راظتناالارافغتسسالاو ناميالا سانلا عسامو هريدقت فوذح فاضماهلبقو عفرة يناثلا, بضن فوالانا (باذعلا,هبتاي وأ نيلوالا
 البق نوقابلاليبق عجاءاونأىأ فوك (البق) ة :رخآلا باذ_عىأ باذعلا مويتأ, ناراظتت اوأ كالهالا ىهو نيلوالا ةن_س مويتان نأ

 لسرللمظوقوه (لطابلباورفكن ذل لدا و) هلوقبفنأتسيوهيلعفقوي (نب رذنمو نيرشبالانيلسرملالسرئامو) انايعىأ ١
 هباوضحديل)كلذوحنوةكئالملزئالةنناءاشولوانلثمرشبالا متتاأام



 (ارضاءاوامجاماو دجوو)

 ميه عج

 كب ر لظي الو) اولمعام

 لامهيلع بتكيف (ادحأ

 هباقعىف دب زب وأ لمعي

 ذاو) مرجريغب هبذعي وأ
 اودحسا ةكئالمللانلق

 وأةمحت دوحس (مدال

 اودحسف) دايقن ادوح.س

 (نحلا نمناك سيلباالا

 الئاق ناك فنّ سموهو

 ناكليقف دجس مهلاملاق

 سمأن عقسفف]) نجلا نم

 هيمأامع جرش (هبر
 وهودوجب_بلا نمهبهب ر
 ارومأم ناك هنا ىلع لياد
 ةكئالملا عم دوجسلاب

 (هتيرذو هنوذختتفأ)

 بجتتلاو راكناللةزمهلا
 دجوام بيقعأ ليقهناك

 هنإ رذو هنوذخت هلم

 (قود نسم ءايلوأ)

 نمد ىب مهنولدبتستو

 سوسوم سبفقال هت رذ
 بحاص روعالاوةالصلا

 بئاصملا بحاصرتب وائزلا
 فيجارالا بح اص سوطمو

 عملك أب ولخدب مسادو

 مهو ىكاعن فا مسرل نم
 ءادعأ( ودعكل

 2 قل
 7 0 ,ونذلاتارقحمو م ايال_-وءهيلعهتلا ىلصهتلالوسرلاق لاقدع_س نبل هس نعانزلا ةريبكلاو

 ١ : ' لاح اوحصا ؛افدوعباذ_هءاجو دوعب اذهءاجودوعبا ذهءافداو نطب ىفاولز' موق ل ئم بون ذا|تارقحم

 اوامعاماودجوو) تاكلهمىأت اقب ول هلوقوهفاتلاربغصلا ئيكاربت+لاتاقب وابونذلا تارقحم ناو
 دخ اًؤيالواريخ سعدح أب اوثصقنال ىأ (ادحأ كب ررظإالو) مهاتكىفاتبثمإب ونكمىأ (ارضاح

 مويس انلا ضرعي لسوهيلعهنلا لص هللا لوسر لاق لاق هنعهللا ىضرةرب رهىلأ نعههلمعبل مرا دحأ

 ىديالا ف فحصلاريطت كلذ دنعفةثلاثلاةضرعلاام أ وريذاعمولا دف ناتضر ءاماف تاضرع ثالثةمايقلا

 ىبأ نم عمسي ل نحل نا لبق نم ثيدحلا اذهمصياللافو ىذمرتلاه جوخ هلامثب ذخآو هنيممذخ اف
 ذادمتاي رك ذاو ىأ (انلقذاد) ىلاعتو هناحبسهلوق يو ىسوم ىبأ نع نسحلا نعمهضعب هاوردقوةرب ره

 1 الا نم ىح نم ناكسابع نب لاق( نجا نم ناكسييلب الااو دجس مدآلاو دجس | ةكئئاللإ) انلق
 لسأ مدان لسأ اوهف ةكئالملا نم نكي ملو نجلا نم ناكن سحلالاقوم ومسلاران نماوقلخ نجلا مط

 بسن ةنجلا نيب وهنبي اواعجو ىلاعتو هنا>ب_سهلوق ليلدب نجلا نمهنوكىفانيالةكسالملا نمهنوكو سنالا
 > أم نجلا نالةخالاهدضعي وانج ىمسي كلملانا ىلع دبا ذهفهللاتانب ةكئالملاتلاقاشي رقناكلذو
 ةكنالم نج لكس بلو مهراتتسال نج ةك الملا لكسف هيف ةكئالملا لدن ذه ىلعفرتسلاوهو نانتتجالا نم

 > د]ءالولام جارنا ديفيءانثتسالاو ةكسئالملا نمءانثتسا ىلاعتوهناحبسةنل انا ةكسالملا نم هنوكهجوو
 ناكهلوقةكئالملا نم نكيملو نجلا نمناكهنالاق نمهجووةكن الما نمهنوكبجوب كلذوهلوخدحصي و

 مطقي رذالةكنالملاوةب رذهكتئاف هني رذوهنوذختفأ هلوقو ةكئالملل فلاخم سنج نجلاو نجلا نم

 | ميهاربالاقذاو ىلاعتو هناصبس هننا لاق برعلا مالك روهشم ءوهو عطقنمءانئتساهناءانثتسالا نع بيجأو

 نمناكهناليقامالسالا اوغلاهمف نوعم_يالىلاعتلاقو نرطف ىذلاالا نو دبعتا-ةءارب ىتناهموقوهببال

 ةعاط نعج رخئأ(هب رسم أ نع قسفف ) ىلاعتهل اوقدو نعلودرطوريغو خسم ىمالافلاخاماف ةكنئالملا

 أ أىنعي (ودعمل مهو قود نمءايلوأ تب رذو) سيلب انو ذختتفأ مدآى نبا ىنعي( هنوذختتفأ) هب ِق

 كلذ نا تلق ةجوز سبلبال له نربخأ لاقف لجر ل بقاذااموب دعاقا ىنالاق ىععشلا نعد هاجم ىور

 الاةيرذنوكتالدن !تماعف ىنود نمءايلوأهتتبرذو هنوذختتف أ لجوزعهللالوق ترك ذم هندهشامسرعلا

 نعةضيبلا قافنتف ضيديفهربدىفهبنذ لخ ديهنا ليقو مدآوس دلاوتب اكنودلاوتي ليف من تلقف ةجوز نم
 فافطاوةالصلاوةراهطلا بحاصوهو ناطوو سدقال سيلب اهب رذ نم دهاج لاق نيطايشلا نمةعاسج

 اح | ا ضوهورتبو عاسلا حدمو بذاكلا فلحلاو وغالا نإ زيقاوسالا بحاصوهوروبنلزو ىنكيهب وة مو
 ]ل-جراا ليلحا ىف خفن نزلا بحاصوهوروءالاو بويجلا ىذودو دما مطاوهوجولا شم نب ز زي بئاصملا

 هو مسادوالصأ طن ودجالسانلاهاوفأ ىفاهيقلي هبذاكلارابخالا بحاصوهو سوطموةأرملاةزبتو

 مسولو لك ًااذاوهعضوم نسح وأ عف ةرب,لام عانمل نمهرصب لارك ذيولو سيل وهتبب لجرلا لخداذا ىذلا
 3 | اداه اوهفرا تلقفةرهطمتس ايفر لونا مساركذا ملوعنمنلا تلح رشعالالاقهعم لكأ

 وضولا نالاق لسو هيلعةنلا لص ىنلا ن عبدك ن ب ىبأ ىورهنم فب ذوعأ مس ادمسادلوقافرك ذأ

 ل وايشلقلاك سانلا أ نبناثعنع ١) ىدذمرتلا» جر ءاملا سواسواوقتاف نانطولاهلاقي

 الذ إسو هيلعهللاىلصهنلالوسر لاقف ىلعاهسبلي ىءارق نيب وىفالصنيب وىنيلاحدق ناطيشلان ا
 عهنياهبهذاف كلذ تلعفف لاقاثالث كراسي نع لفت او هنمهنلاب ذوعتف هتسسحأ اذاف بزخخهللاقي ناطيش
 ءاندافهايارس ثعبي مثءاملا ىلعهشر ععضي سيلب نا اسوهيلعهتلا ىلصهننالوسرلاةلاقرباجنع (م)

ٌ 



 5195 فريست ىأور موب ا وىكاشو جيملابجاريت (لابجلاريسن) موب رك ذاو

 هللاىبصهننالوسر لاق لاقهنعهللاىضرةرب رهىبأ نع(م) ربك ؟تلاوةنداالاهلاالو هنن دجلاو هللا ناحب س
 ىبأن ع سمشلا هيلع تعلطامىلابحًاريك ؟ةتناوةناالاهلاالو هنددجلاو هلا ناحبسلوقأ نال |سوهيلع
 تاحلاهلاتايقابلا وق نم اورثكتسا لاق نا لسو هيلعهثلا ىبص هللا لوسر نعهنع هللا ىضر ىر دخلا ديعم |

 ةرب رهىبأ نع« ةلابالاةوقالولوحالو هلل دجلاو حيبستلاو ليلهنلاو ريبكستلا لاقهنلا لوسراي نهامو لبق |
 ضايرامو هنلالوسرابتلقاوعتر افةنجلا ضايرب متر ماذا ءوهيلعفتلا لص ةنلالوسر لاق لاق هنع هللا ىضر َ
 هتلاوةنناالاهلاالو هنن دجلاوهّنلا ناحمبس ل سو هيل علا ىل_ص نهال وسر لاق عترلاامو تلق دجاسملا لاق ةنجلا |

 هللإدبعلا لوق ىهتاحلاصل|تايقابلا نا بيملا نب ديعس نع هبي رغثي دحلاقو ىدمرنلا هجرت ربكأ |
 نبانعو #* هيلعافوقوماطوملاىفكلام هجرت هللابالا ةوقالولوحالوهللاالاهلاالو هللا ناح. سوربك |
 ءازج ىأ (اباوث كب ردنعريخ) تاحلاصا|لاسمجالإاهنأ هنعو سجل !تاواصا |تاحلاصا!تايقابلا نا سابع أ

 لعجت نأ كلذواوب بهذن ىأ (لابجلار يسن موب و) ىلاعتوهناحبس لوقو ناسنالاهامؤيام ىأ (ال..ًاربخو) |

 وهليقوءانبالو لبجالورجشاهيلع سيل ةرهاظ ىأ(ةزراب ضرالا ىرتوإ باح .لا ريسيإك اروثنمءابه أ

 باسحلا فقومىلااعيج ىنعي(مهانريشحو)اهرهاظ ضرالا نطابريصيف مهريغو ىتوملا نماهنطب فامزورب |
 فص ,مهناالاجوفاجوفوافصافص ىأ(افصكب رىلعاوضرءوإلا دح أ مهنم كرتن ل ىأ(ادحأ ,هنمرداغن مف) |

 ءايحأ ىنعي (ةيملوأم انقلخاك انوقئثجدقل) مطلاقي م فصةىم :زوةم ألك ليقوامايقليقودحاو

 نغ(ق) ثعبلا ىركتمل كلذ لوقي ةمايقلا ىنعي (ادعوم مل لعجن نا نأ متمعز لب )الر غةارعةافح ليقو
 نورشحت كن |سانلا اهبألاقف ةظعوم سو هيلع هللا ىبصهنلا لوسراننيف ماقلاق امهنعهللاىضر سابع نبأ
 موب ى سكي قئ الخلا لون االأ نيلعافانك اناانيلعادعوم ديعن قاخلوأ انأ دباك الرغةارعةافح هلل' ىلإ
 ىباخصأ ب رايلوقاف لامذلاتاذ مهمذخ ويف ىتمأ نءلاجرب ءاجييس هناوالا مالسلاهيلع مهارباةمايقلا
 هلوقىلا مهيف تمداما ديهش ,هماع تنكو اصلا ديغلا لاقاكلوقاف ك دعب اوثدحأام ىردنال كنالوقيف

 اقحساقحسلوقافةباور ىف داز مهتقراف ذنم مهماقعأ ىلع دت سماول زب نا مهنا ىل لايف لاق ميكحلازيب زعل
 ضعب لاقادعب ىأاقحسهلوقو ناتخلا عضوموهورك ذلا دلج نم عطقتد ىتلا ةفلقلاةل ارغلاوافلق ىأالر غهلوق
 تعمستلاقةشئاع نع(ق)هدعب ة اكزلااوعنمو برعلا نماو در !نيذلاة د درلا باع ءال وهم دارملا ناءاماعلا

 رظنياعيجءاسنلاولاجرلات لقف ةشئاعتلاقالرغةارعةافح سانلارم ةحيلوقي ملسو هيلع ةنلا لص ننال اوسر

 هينغي ناشذتم هوب مهنم”ىرما لكلهةبا اور ىف ىناسنلادا از كلذ مهمهينأ نمدشأ ىمالا لاقضعب ىلا مهضعب ||

 مهلئامشو مهتاميأ ىف سانلا ىديأ ىف عضوتدابعلا لامع فت اك ىنعي (باتكسلاعضوو) لجوزعهوق ف
 ةئيسلا لامجالا نم ىنعي ( هيفا ) نيفئاخ أ ( نيقفشم نيمرجا ىرتف) ىلاعت هللا ىدب نيب عضوت ليقو ٠

 باتكلااذهلام) لب ولاباع دةكله ىف عقو نم لكوانك الهابىأ(انتلي واي)اهوأراذا ىنعي( نولوقي و) ٠

 هيفاهتنث اواهيتكواهدعىأ (اهاصحأالا) انب ونذ نمىأ (ةريبك الوةريغص) كرتيالىأ( رداغبال ||

 اهطبضواهرصح ( هاصحأ الا) ىصاعملا نمأيش كرتبالىأ( ةريبك

 لوقىهسابعنبالاق(تاحلاصا|تايقابلاو) ماوقالامهعمجم د قوةرألا ثرحةحلاصا لاسم الاواين دا

 ةلبةلاو سمللاو ممللا ةريغصلاريبج نب ديعسلاقوةهقهقل!ةريبكلاو مسبتتلا ةريغصلا سابع نبا لاقاهظفح ||

 (باتكلا عضود) ةبساحملل دعو ناكموأروشنلاو ثعبلا نمءايدنالا ةنسل ىلع م”دعوامزاجنالاتقو (ادعوم كل لعجن نا نأ 6 ا

 الوةريغصرداغبالباتكلا اذهلاما:ةلي واي نولوقيو) بونذلا ن(هيفامب) نيفئاخ (نيقفشمنيمرجلاىرتف) لامجالافحأ |

 دئهريخأ) ريك أاوتلاالاهلاالو ثندجلاو هللا ناحبسوأ سجل تاواصلاوأ ن اسن اللاهترك تبت ىتلاربملا لامعأ ( تاحلاصلا تايقابلاو)
 (موبو) ةرخآلا ف«ببصي وهللابا اونايندلا ف ل ءًياهبحاصنا ىنعيةبذاكل امآلارثك أو قداص د عر هنال(المأريخو )ءازج (اباوث كب ر

 ءابهلعج نإاهب بهذي وأَوجلا
 ىرتو) ابنم اروثنم
 اهيلع سيل (ةزرابضرالا
 اهملع ناك امم اهرتسرام

 راجشالاو لابجلا نم
 1 وملاىأ (مهان ل 5)

 ىأ (ادحأ مهنم رداغن مف)

 هكرتىأ هرداغ كرتن إذ

 ءافولا كرتردفلا هسنمو
 ليسلا هرداغامر دغلاو

 كبر ىلع اوضرعو)

 نب رهاظ نيفطصم (افص
 لكىزناكمهتعاج ىرت
 ادح ا دح أب حال دحا و

 دنجلالاحب مطاح توبش

 ناطاسلاىلع نيضورعملا

 انلقىأ (ان ومدح دقا)

 اذهوانومتتج دقلمط

 نوكي نازومجي رمضملا
 ريسن موب ىف بصنلا لماع
 (ةيعل وأو انقلخاك )

 امك انثعبدهلىأ
 وأة يم لوأ م انأشنأ

 معم ئثالةارعانومتمج
 لاقامتاوالوأ مك انقلخاك

 دعب ايضام مهانريثحو

 ىلعقلالدلل ىرتوريسن

 رييستلا لبق مهرش>

 كلتاونياعيلزو ربلا لبقو
 ليق هناك لاوهالا

 لب ) كلذ لبق مهأن رشحو



 011 ا(اقتازا ديعص مصتق» املا نم)إباذع (انابسح هيلع لسرب و) ىفعلا وأين دلا ىف( كتتدج نماريخ شنؤي, نأ

 | رسل سال تبلل لزم قادا تو ا 2 2-6 2

 32 1 ا طاحأ اذاممالو ديلا 517 نمهلص ا 5 نع ةزابغ 97 رك ا أو كنيناسب

 ٍ مدنلا نعةيانك نيفكلا بيلقتراصامنتاوارسحتوامدن ىرخالا ىلعامها دحا ب رضي (هيفكب لق ( رفاكلاىأ 6 كالها

 ة هناك ى لعب هتي دعت ىدغ مدنلا نعم فهنالو ديلا ف طوةسلاو ف كلا ضعب كلذ نع ىبك كنطبلا رهظهيفك باق مدانلا الرس

 ' 13 شرألا قعاهتورعت الع كرت اهمورك ا و ا 0

 ارشأ/ىتيايلوقي و) موركلااهقوف
 نكن ملو) نامالا فالوخ دوهنمناك ام ىلعامدنو كك كلا نمةب ون نوكين از وجو ىنعلا( 7١ 19 ) هعفني ل نيح هن ادسب هللا كلاومال

 ةئف هل

 ىلع نورد (هنورصنب

 أ,(هللانود نمإ)هنرصن
 هنرصن ىلعرداقلاهدحو

 نأ هريغدحأ ردقبال
 رص ل هنأ الا هرصني

 (ارصتنمناك امو) ةمكشل
 نع هنوقباعنتمم ناكامو

 ةبال اولا كلانه) هللا ماقتت

 ءايلب نكحي (قحلاهل
 هزج واولا رسكب ةيالولاو

 ةرصنلا جفلاب ىهف ىلعو

 ناطلسلارسكلابوىلوتلاو
 ىأ كلانه ىنعملاو كالملاو
 لاحلا كلزتو ماقملا كلذ ىف
 اهكلعالهدحوهللةرصنلا

 كيرلا اهعيطتسيالو هريغ

 و هلوقل اري رقت هاوس

 نم هنورصنب ةئفهل نكت

 ناطلسلا كل انهوأهنلا نود

 لثمىفو أب لغي الهنن كلملاو

 ارشأ ل ىتيلابهلوق نأ ىنعي رظضم لكدب نمؤي وهنلاىلو تي ةديدشلا لاما كالت

 لآ ةايفرصن 00 مهطدقتني وةرفكلا ىلعنينم .ؤلاهءايلو اهيف رص لل ةيالولا كلانهواهلقي ل كلذالولود رفكمؤ .ؤش نمهاهدامماعزج

 'ادااونريخوح) هلوقددي وب وءامسلا ن ءانايسحا مياعل سرب و كتنج نماربخ ىنبتؤب نأ ى ر ىسعف هلوق قدصو نمؤملاام أر فاكملاب

 ةيخوأ بالو ةفص ىلعوورمتوبأ عفرلب قحلام وبلا كإملا ناهلوقك هللةبالولار ادلا كلت ىف ىأةرخآلا ىلا ةراشا كلانهوأ هئايلوال ىأ(ابنقع

 نزو ىلع ىقعذاوشلا فوامهري_غاهمضب وةزجو مصاعفاقلا نوكسبابقع هلل ةفصر جلاب مهريغ قحلا وهوأ ى 1| ىهىأ فو ذحادتبم

 1 بفتلاف 0 ا هانلزن أءاكوهىأ (ءامسلا نمءانلزن ًاعاكايندلا ةويحلا لثم مطب رضا و) ةبقاعلا ىنعم اهلكو ىلعف

 ةمشهةدحاولا ارسسكتماسإب (اهشهحبصاف )ىو رىتحهب طلتخ افءاملاتاينلا فرثأو أ اضعب هضعب طلاخ ىتح فتاكتو

 5 عتب امواهتجهب واهترضن ىف ايندلا لاح هبشاردا(اردتقم)ءانفالاوءاشنالا نم( ئنلك ىلع .اناكد) ىو زج جعرلاءريطتوهفسنت

 وق دعو ريتا ازال (ايندلاةويحلاةنب زنونبلاولىلا) نك. مناكجيرلاهريطتف عيب 'رمدخ !نوكيتابنلالاحيءانفالاوكالطا نم

 لق (نابسح) كتنج ىل+ى يلع لسريو)ةرخآلا فمي (كننج نمايخإ) ىيلعب أ (ىنتفشأ) | م

١ 

0 
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 م اكريشم نكي مول ىنمتف هنايغطوهرغك ةهج نم ىأهنأ لعفهيخأ ةظعومرك ذن (ادحأ ىف رب ك

 لادوعاضر اىأ ع 3 اهكلهتف قءاوصلا ىهو(مامسلا نم) ىاىمليقوار ان سابع نا

 ديالا هلاننالايهاذا راغ(ا روغاهؤ امسي وأ)الئاهالم ر ليقو مادقالاا هيف قلزت ليقواهيف تابنالءاسلم

 | كلذوهتنج رغب اذعلا طاحأ ىنعي (ه رع ع+ اهمال (تيلطن ا ىي(ابلطف علمت ناف) ءالدلاالو

 .(هيفكب لقيإ) رفاكلا اهبحاص ىنعي (عصاف) اهؤام .راغواهتكلهافارانءاملا نماهماع لسرأ ى ل اءتهنلا نا

 ىلع مدني يصاف ىنعملا (اهيفقفن أم ىلع) افهلتواف سأت نطبلارهظهيفكب لقيو فك ىلع فككق هصي

 ورع تطةسةشرعملااهمورك نا ليقواهفوقس ةطقاس ىأ (اهشورع ىلع ةيواخ ىهو)اهترامج ىف قفنأ ام
 ةهج نم هنأ ف نمؤلاهيخأةظعومرك ذنهنأىنعي (ادحأ برب كرم :ًألىتيلابلوقيو) ضرالا ىلع

 د _نمهنوعنميى أ( هللا نود نمهنورصنب) ةعاج ىأ (ةئفهل ا نكي مول ىنمف هنايغطو ةكرش
 1 00 اوال ا وة ةاراصتالا لعردقرالاعنتع ىا(ارصنتم ناك امد) هللا ب اذع

 اهع مفي هب ”ىرقو(قحلاهلل)ةمايقلا ف ناطلسلا ىنعي واولارسسكم ”ىرق (ةيالولا كالانه ) ىلاعتوهن اصسهلوقو

 (اباوثريخوه) ايندلا فهنود نمنودبعياوناك امن ؤربتيوذئموب هنولوتيمهنا ىنعيةرصنلاو ةالاوملا نم

 / ةدربغ ةعاط ةبقأع نمريخ هتعاطةبقاعىنعي (ابقعريخو) بيشي» ريغ ناكو لهتعاط لهالءازج لضفأ ىأ

 | نمهانلزن ًاءاكايندلاةايخلا لثم) كموقلدجايبرضاىأ(مطظبرضاو)) لجو زعهلوق و ةبقاعو ةباثاريخ
 0320 برق نع ىأ (جاف)ةرهزو نول لكهنم جرن ىا(ضرالا تابن هباملتخاف) رطملا ىنعي ( ءامملا

 ملك ىبعشاناكو) هفستوهقرفت ليقوهي رذتسابعنب١لاق (حايرلاهورذن) اسبايسايعنبا لاق

 #0 ءاينغالاهباثكأو ةنديعاهم رخشيإ ىتلاىنعي(نون لاو لاملا) ىلاعتوهناصبسهلوق جفا داق ىأ ا(اردتقم

 ثرحنونبلاولاملا هنعىلاعت هللا ىضر ب ااطىل نب ىلعلاقةرخآلاداز نم تسل ىنعي (ايندلاةويحلا

 . ايندلا اهلاقفاهيلا عملا ةلك ادحأ ىنرب ك

 حارا رذب ) ةميشه
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 نءصفتنتلو (هنمظألو) اهرمث (اهلك أ) زاجىنعملا ىلعانن ا ليقولو درغماتاك ظفل نال ظفللا ىلع لج تطعأ(تن نيتنجلا اك )
 لضفأ هلعؤ برشلا مأ نمهتداموريملا لص وهامب مث صقتريغ نملكالاماتوراملاءافوبامهتعن(ارهئامطالخانرخوأيش لاهلك

 نيتفوصوملا نيتنجلاىلاهل تناك ىأهرثك اذاهلامرث نملاملا ن٠ عاونأ( رك) نيتنلا بحاصل (هلناكو )اهبف راما هتلاوهوهب قسيام ا

 امهريغامهمضو ورمجوبأ ميملا نوكسوءاثلا مضب ومصاعءاثلاو يملا حفبهرمشب طيح ورعهلامهريغوةضفلاو بهذلا نمةريثكلالاومالا ١

 امهبفام هب ريو نيتنلا فهبفوطي لسملاديب ذخ أس ورطق ىنعب عجراذاروحيراحن «مالكلاهعجاري (هرواحي وهوهبحاصالاقف) '
 لخدو) ثانالا نودهعمنورفني مهنال | 1 ذادالوأوامشحواراصن أ(ارفن زعاوالامكنمرثك ًانأ) هنودرلالا نم كلماميهرخافي و

 هذهدست نأ نظأاملاق) رفكلاباطراض (هسفن!ملاظوهولامهنب ىراذ-ار منال نيتنجو طناحلا داحتال ةنجامهامس .وأهيننج ىدحا (هتنج !

 ةنسلأ قطنت نيماسملا نمءاينغالارثك أىرتوةلهملابهرارت غاوهتلفغىدامتوهلمألوطاهتنج ةدوديب ف كش ةنجلاهذهكلهتن أى أ(ادبأ

 هنأىلعهنمماسقأ (ايلقنماهنماريخ )5١١9( ندجالىفرىلاتددرنألو) ةثئاك (ةمئاقةعاسلا نظأامو) كلذب مهاوحأ

 ليبس ىلعتبر ادد || يتوب نير اولكتنعاأ (تنانيتنحلات) عرزربشبارسهيتتملا تنك م
 ةع معربا ك ضرفلا ارهن) امهطسوانقتقش (امهلالخانرخو) ايشدنم صقنت لوىأ(أيش هنمرظت لو)امامئاهرمىأ (اهلك أ) |
 نماريخ ةرخالا فندم أ نمةرمثلا ةريثكلالاومالاوهو مضلاب“ىرقوةرمث عج حتتفلابىرق ( ر) ناتسلا بحاصا ىأ (هلناكو |
 ءاعدا ايذدلا ىف هتنج أ و و) نمؤملاىنعي (هبحاصا) ناتسلا بحاص نعي (لاقف )امه .ريغوةضفلاوبهذلا نمفقتصلك أ

 هتتاكمو هيلع هتماركل || (هتنج ل خدو) امثحوامدخليقواطهروةريشعىأ(ارفنز عأوالامكنمرثك ًانأ) هبطاخ ىأ (هرواحي
 نظأاملاق) هرفك,ىأ (هسفنلملاظوهو) اهايادي ريواهبفهب فوطي نمؤملاهيخأ د يباذخ[ر فاكسلا ىنعي |
 ادب ا ىنفتالاهنأم_هوتفاهتر هز هن رغواهنسحهقارهنأ كلذو (ادنأ)هتنج ىنعي (هذه) كالهتىأ (ستنأ|

 ا ايلقنم هدنع

 هللاق) ةبقاعو اعجم

 نةورع نع ىورةطابالا هنع عوش عفدو ىلام ظفح ىلع ردقأالوهديب أو ةللاةنوعع وهاه ىعأربب دنو | :

 هرواحب وهوه بحاص || نالولاقفيك تلقناف (ىبرىلاتددرنالو) ةنئاكىأ (ةمئاقةعاسلا نظأامو) لاقف ثعبلاركنأو |
 نمكقلخ ذابت ا ندجالإ ةينآ ةعاسلانأ نم معزتام ىلعى ب رىلا تددر نأل اوهانعمتلق ثعبالركشموهو ىب رىلاتددر

 كلصأ قلخ ىأ (ٍقار اهنمل ضف ”رحالا قىيطمتلالاايندلا ف ةنجلا ىلع لهنآلا وتمارس كانغ ديلا (ايلقنماهنماريخ

 ف 1 قلخ ..ال بارت نم كالص |قلخ ىأ (بارت نمكقلخ ىذلابترفك اهرواحوهو) نمّوملا ىنعي (هيحاصهللاق) |

 زاد... . يمي. | ةلكوايوسارسب كلدعىأ (الجر كاوسمةفطن نمم) هلاقلخ ناكفهقلخ ف ببسولسأق لخنالا
 0 0 ادحأىب رب كرشأالو) ىبر هتلاوهانأ نكلهزاجم (ىبرةتداوهانكلا) لاجرلا غلبماغلابارك ذاناسنا |
 - (ةفطن نمع) هللا كةزرام ىلار ظنلاو اا طوخ د دنع تاقاله ىنعملاو (هللاءاشام تلق كتنج تلخدذا) الهىأ (الولو |

 (الجركاوس مث)ةفطن نم لأ اهكرتءاش ناهناو هديب اه سمأ ناوهإضةوىلاعت هللا ةئيشب لصحان اههفريخ لكواهتابافارتعاةنلاءاشأم اهنم |
 ارك ذاناسن!كلكو كلدع || اهترامع ىلعه,تيوقامنإب ارارقاةئلابالاة وقال تلقوىأ (ةتلإبالاةوقالإ) ابار اهكرتءاشن او ة سماع |

 هلعج لاجرلا غلبم اغلإب
 ثعبلا ىف هكشل هيل ار فاك | طئاحلاهنلإب الا ةوقال هتلاءاشاملاقهناطيح نمط اح لخدوأ هبكيأيدهلام نم ىأراذا ناكهنأريب زلا | ْ

 لصولا ف فااالإ ) انكلا) ىبرلعلف ىأ(ىف رىبعف) تمظعنو ىلع تريكن كلذ لجال ىأ(ادلووالام كنملقأانآن ررتنا)ناتسلا ْ ْ

 تمغدافنانونلا تقالتف نكل نون ىلعاهتكرحتيقلأو ةزممللا تف ذخ انأ نكل هلصأو قافنا فقولا ف فلالاب وفل ريسغب نوقابلاىاشأ
 وهوريمضلاءايهيلاهنم عجارلاو ان أر بخة| لاو ىبرهللانأشلاونأشااريمضوه» (ىبرهتلاوه) تنكسنأد عب ةيناثلا فك والا

 لوقأىأف ذ->هيفو رضاحار#م نكل فاغدب زلوقناكدحوم نمؤم ىنكلةنلاب رفاكت نهي خاللاةترفك هلوقل كاردتسأإ
 ًادتبمربخاهنأ ىلع لحما ةعوف سمةلوصومام (هتلاءاشام تلق كتنج تلخدذا)الهو (الولواذح أ ىبرب كرش أ الو) .فطعل يل دبةللا
 اطوخدد_دعتاقاله ىنعملاو ناك هنلاءاش ئش ىأ ىنعي فوذحءازجلاو عضوملاة ب وصنم ةيطرشوأ نلاءاشام مالا هريدقت فود

 ءاشناو ةصصاعاهكر تءاشنا هديب اهيمأ ناو هللا يشع لصحاا.ءااهمفام لكوا وم رافارتعةللاءاشام ىمالااهنمهنلا كقزرامىلا رظنلاو

 بصتب (الامئانملقأنأ قرتنا) أرق نمهديبأتوهتنوع وهاهسمأريب دمواهنرامىلعهبتي وقام نابارارقا(ةئلاالاةوقال) اهبرس ١
 رسف نمةرصن (اداووإ) هلوق فو ىنرتلايناثالوعفمة/ + اوهربخ لقأوأ دتبمهإعج ىاسكلاوهو عفر نمو الصفانأ ل عد فق لقأ

 ىرىسف) ارقتزعأو هلوققدالوالبرفنلا ١



 ارا راش كتلوأو عيضنالانا لجن نأ كلو مهبل اوجرلل نيب فنأتسم مالك (ندعتادج مط كلو المع نسحأ نمرجأ عيضنالانا
 5 "آو ىعم امهمظتتإ تاحلالااوامتواو مآ ني ذلاو المت نس-أ نم نالو مهر دب ناونم نمسلا كلوقك المع مهتم نسح أ نمدارملاو

 رار 0( طولا ةروسا عجم هورواس ا ريكتتوما تالا نم( رواسأ نماهبف نولحت راهنالا مهنحت نم ىرجت) ريمضلا ماقم نسح أن م مافأف
 نء) نسحلا ىفاهرمأ ماهبال
 هنم ظاغام (ق ريتساو)

 نيعونلا نيب نوعمجم ىأ
 ىلءايف نيئكتم)
 ءاكسنالا صخ (كئارالا
 كوأملاو نيمعنتلاةئيه هنال
 (باونلا منإ) .مترسأ ىلع

 ةنجلا (تنحو)ةنجلا

 (اقفنيم) كئار لاو

 الثم مطب رضاوإ) “ اكستم

 لاح ل ثم (نيلجر

 لاحينينمؤملاو نب رفاكلا
 ىبب ف نب وخأاناكو نيلجر
 رفاكا معدحأ ليئارس

 نمؤمرخآلاو سورطقهمسا
 امهليقو اذوهم همسأ

 تافاصلاو ىف نا روك ذملا

 ىامهنم لئاقلاق هلوف ىف

 [مهب أ نماثرو نإ رق ىل ناك

 راصد فقالا ةينامت

 ىرتشاف نب رطشاهالعف
 رانيدفلاباذرأ رفاكلا

 ىحأ نامهللا نس وملالاقف
 رايد فلاب اضْر 2 ىرتذا

 ىاضرأ كنمىرتشأ انأو
 ىبب مهب ق دصتق فلاب ةنجلا

 مهللا لاقف فلإباراد» دوج

 ةنملا فرادكنم ىرتشأىفا

 جوزت مث هب قدصتف فلإب
 مهلا لاقف فلإبة أ ما» وخأ

 وخال ثول
02 

00١) 
 ناليقوةحلاصلا مطاسمجاب مهي زاجل باعايض بهذت مطاسعأ كرتنال ىأ (المع نسحأ نموجأ عيضنالانا
 مط كئاوأ) تاحلاصلا اوا_مواونمآن يدذلان اهرب دقتو ضرتعم مالك المت نسحأ نمرجأ عيضنالانا هلوق

 راهنالا موت نم ى رجب )امقنينمؤلاادواهلاندعشيمستماقاز ادىأ (ندعتانج 000 3

 اس ةثال'مهنم ناسنا لك لحيليق(بهذ نمرواسأ نماهبف نولحت) ءاملاهيف ىرن اك امنك اسملا
 اًلؤلو هلوفا واول نمراوسوة_ضف نمرواسأ اوا- وى اعتةلوقل ةضف نمراوسوةبآلا هذه بهذ نمراوس 1

 جابيدلا وه (قريتساو) قيقرلاجابيدلاوه (سدنس نمارضخابايثن وسلب و رب رحاهبف مهسابلو
 واملاو نيمعنتملاةثيه تانانالاسع (نيتكتم) حدا ج .وسنملاسددسلا لءقو ظيلغلا قيفصلا

 ىذه ل لا اس اشمواو علاج فراك راعج (كنارالاىلع) ةنجلا ف ىأ (اهبف)

 ةبدارملاواسلجوا ارقم ىأ(اقفت سم ) تانجلا ىأ(تنسح .و)ءازجلا من ىأ(با اونلا من) لاق ءامشالا

 طاو)لجد ,رعهلوقعواقفت صمت ءاسوىلاعتو هناحبسهلوق نمهرك ذم دقتامةلباقماقفن ىم تنسحو '

 ا كسار درع رف نتكلم وخاف كازا (نباج رام

 نب ةثيبعل ل_ةما ذهل يقوارفاك ناكو دسالادمع نبدوسالاهوخًاوانموم ناكو للاب دمع ع نبا >
 لم

 : ذوهيهمساو نمؤمامهدح أن ب وخأ ليث ارساىن نم نيلجرب ام هببشو هباصأو ناماسو هباضأو
 ؤىلاعتو هناحبسةتاامهفصو ناذللا مهو سورطقهمساورفاكر خآلاواخيلع ل يقو سابع نبالوق
 نامت امطناكي رش نالجر ناك لاق ىناسارخلاءاطعهرك ذام ىلءامهتصقتناكوتافاصلاوةروس

 راضراأ مهد أىرتشافاهامستقافرانيدفال1ةينامئامهيأ نماثرو نب وخأ اناكل يقور انيدفالا

 00 رات راع دندن لقا
 رتشاىلاورانيدفلاراراد ىبانالف نأ مهالالاقف رانيدفلابارادىنبهبحاص نا مثاهب قدصتف

 رم انهلاقف راندفل ًأاهللع قفنافةأ ىماهبحاص جوزتمئاهب قد_صتقرأني دفلابةنحلاىف

 ةفرانيد فلاباعاتموام دخ ىرت_ثاهبحاص نامت اهم قد هتفرانيد فلاب: نجلا ءاسن نمةأ سعا كيلا

 5 نأوا اقف ةديدشةجاحهتباصأ مهب قدمنقةنج ارا: :يدفلاباعاتموام دخ كنم ىرتشأ ىنا مهللا اذه

 يلارظ:ةهيلاماقف همشحو همدخ ىف هب م ىتحهقي رط ىلع سلخ فورعم« تنم ىنلاذي لعل ىبحاص
 اعفا ةلاقريخ ىننيعتل كّسناف كدعب ةجاح ىنتب اصألاق كن أشام لاق عن لاق نالف لا ةف هف رعق «حاص

 هذا اذ نيقدصملا ن كناولاقف هتصق<_ياع ص قفهرظشث تذنخأوالام كتتمساق دقو كلام

 امهنم لئاق لاق نولءا ستي ضعب ىلع مهضعب لبقافهلوقامهبف لزنف ايفوتفامط ىضقفهدرظف ايش كيطعأالف |[ <
 1و 2و .٠ خرق داومأ#ب رب وهب فوطي لعج وهديبذخ أ هاتأأ هنأ ىورو نب رقىل ناك

 امهانفطأ ىأ (امهانفف-وبانعأ نم نيناتسب ىأ (نيتنجامهدحالانلعج) نيلجر الثم
 :+لا نيب ىأ امهني ليقو عرزلا بانعالاو لخنا|نيباناعجو ىأ(اعرزامهنيانلعجو لخنب) امهبناوج

5-5-5 

 7 . قدصتف فلاب نيدلخلانادلولا كنمتب رتشاق !مهللالاققر اني دفلإاءاتموامدخ هوخأ ىرتشا مثروحللاقا دصافلأ !تلعج ىلا

 ن 2 0 ار ها دستلا لغم دوم درطفاف ليرعتق شقي ركهقن رط ىلع هيخال سلخ ةجاحهتباص أ ملهي

 شالابةرزؤماهواءحب نأ مهمورك ىف نيقاهدلا هرثؤياماذهو نيتنجلاباطيحلخنلاانلعجو (لخنبا_انففحو) مورك نم نيناسإ
 9 .ينيانلهجوا)ايناثالوعفم ءابلاهدي زتفدحاولوعفم ىلا دعتموهوهلوح نيفاح موتلعج ىأ مهبهتففحو هباوفاطاذاهوفح لاقي ةرمنملا

 1 ببن رت | 02 |لكتستلا عيابمطتي ماهل وتب ةكك اشتمةاصاوتماهنابةرامعلا فصر رهك اوفلاوتاوقالاةعماجاضراهاناعج

 0 كر
 للاجد

2-97 



 ناماسو باب خورامعو بيهص مهو ىلاوملاءالؤؤه حن سو هيلعهنلا ىله هللا لوسراةرفكلااءاسؤر نم موقلاقا لو كاذب تمم نا هيلا ل .
 نييئاد (ىنعلاو ةادفلا) 'اهتيثو مسوعماوسحاو ( مهب _ نوعدي نيذلا عم كسفنربصأو) لزن كسلاجن تح نيمالاءارقف نممهريغو
 نودي رب ىاشةزدغلاب رصءلاورحفلاةالصامهواريصقتلاوفعبلطا ىشءلاوريسيتلاو قيفوتا| بلطاةادغاإب وأت قو لك ىفءاعدلا ىلع

 هنمتبن كلوقىفابن ىنعمادعنمضتلنعب (19ه8) ىدءعوهزواجاذاهادعزواجنالو(مهنءكانيعدءتالو) ةنناضر(ههجو

 'همضتلا ةدئافو هنيع 7 ةتلءن ديل زعهوق وأ
لصىنلا ىنأ ىرازفلا نصح نب ةنيبع ىف تازن بالا( كسفنربصاو ) لجو زعهلوق ُُه هيلا]دعتازوحو |

 نيمضتلا ةدئافو هني ى

 كلذ نا.فعم ٌءاطعأ 0 5 1 0 5 عم |[
 9 رز لاع و .: || هد واهف قرعدق فودةل ثهيلعو ناماس مهنمءارقفلا نمةعاج هدنعو اس نأ لبق مسوءهيلعللا

 لف ىنعم ءاطعا نم ىوفأ 0 5 2 0 5 2 8 3 50
 نا رضمتاداس نحنوءالؤه ب ر كيذؤيامأ | سوه لعهللا لص نلإةنييعلاةفهحسنيو هةشيصوخ

 8 < ك1 ع ١ 1 : ٠ . 3 2 0 ا

 (ايندلاةايحلاةنيزديرن) لزئافاساجيانل لءجاوأ كعبدت ىتح مه>نف ءالؤهالا كعابتا نم انعنعامو سانلا لسا انماسأ نااهفارشأو

 ا ةفصلا باوصأ ف تلزز ليوان سرد نول 0 نودب ربكأ (هيجد نودي ر) راهلا ظ ميو ب ندا نأ قطو يتلو دا بر نوع دينيا عم) كسفن دس ىأك سفرا جوزعتلا
 دابعلا لاعف أ قلاخ ىلا ءتهنا 6 اور / ىذلاةلادجلا مس وءيلعهللا ىل_دىنلالاقةبآلا هذه تازئاماف ىرخ أ نورظننب و ةالصنولصيعرضالو يعانإ للود رهورك كلا عرزىلاالوةراجتىلانوعجريالإ سو هيلعهنلا ص ةننالوسر دعس قءارفف لرنا اوناكو
 هسعأ نيو اوح حراز || يصل ا زواجتالو فرصتال (دعتالو) مهعم ىسفنربصأ نأ ت ىمأ نم ىتمأ ىف لعج
 0 3 رف انافغأ نم عطنالو) ايندلا لهأ ةيضوفا ارشالاوءاينغالا ةسلاج بلطت ىأ (ايندلا ويا ةنيزدب ر)

 ىأ(ةبر دولا لفر) |( بال أل يقو ند> نب ةنديع ىنعيانرك ذ نعالفاغهبلقانلعج ىآ (انرك" ذ نعهبلق
 وه ىأفوذح ا دتبمربخ ب ر نمانرك ذ نع مو واقانلغأ نيذلا ءالؤط داي لق ىأ( مكب ر نم قحلا لقو) قحللاةلاخم ليق قالاو نآرقلاوأ مالسالا الطإب وافرسس قوام دن ليقو همايأ لطعوه ىمأ عيضاعايض (اطرفهىصأناكو) تاوهشلابلط ىفىأ
 نمو 1 مورا ءاش نف) ءاش نمو نمؤيلفءاشنف) ٌئش كلذ نمىلا سيللالضلاو ىدطإه ديو ونالذااو قيفوتلاهيلاو قحلا

 0 3 3 9 ركل دع أدقف ترذك ناف اورفك اذمتئشناو اونم افنئشناف اوطنينمؤلا دراطب تسل
 / ل 0 ذخالا طاحأ اران) نب رفاك-لا ىأ( نيملاظال) ةدعلاوه وداتعلا ن.ءانايهىأ(اندتعألنا) رفكرفكلاهلءاش نمو ةشام 0 نما نانعالا لهاا م يالا عساف سا تاو هةحاط ل مالا تاع مكلف متمكن اواران 0- هتدارو - ب 1 0 3 9 : 5" 0 0 :

 هادم * م

 ءجو كالطا قي رط ىفوأ 3 / 7 00 100 ع 8 هي 7 1ك - . كل داما ب... : 5 أ |_وةيلعةتلا ىلص يتلا نع ىردخلااديعس فن ع طيطاسفلاوفيطت تا رجلا قدارمس ا (اهق دارس مب

 هلال تتلاو مالا نيل | نم صاوج نايس نيالا داتا اراذجلا فنك دعب رازاخا ل
 اا ناو رافكلاب طيح ناخد وهل يقوةريظلاك رافكلاب طيحيفرانلا نم جرح ق-:عوهل بقورا

 نعتيزلاىدرد لثم ظيلغءاموهسايعنبالاق(لهملاك ءامب اوناغيإ شطعلا دش نم ىأ (اوئيغتسب |
 ركعكلاقلهملاكءا-:ج ىاءتوهناحببسهلوق ىف لاق لسو « ءلع هللا ىلص ىنلا نعنع هللا ىذر ىر دخلا دعس ىنأ |
 راتخا نمءازجبركذ هيف لكمال ْثب دحلاةا اوردحأ نب دش .رلاقو ىذمرتلاج .رنأ هنم ههجو 1 رف تفس رقاذافتيز ظ
 (اندتعأنا) لاقف رفكلا ىوشي) باولرعاد صاصرلاوهليقو جيقلاو مدل لهملا ليقوهجولا ةدلجةو رقلا طفش لكلا رمأأ
 نير فاكلا (نيملاظلل)انًايه زانلايا ا بن وتاب ىدلا كلذىأ (بارتا وفرد رح نمهوجولاجضني أ (هوجوأ ْ

 2 نال 8 اشا كلذ هاو مكاو رمال ارادت ل والزمان رسابعنبالاق (اقفت يلا

 م مالا 0 تاحلاصلااواميواونما نيرذلانا)لجوزعهلوق# اكةمالورانلا لهال قافتراالفالاواقفت يم تنس >و وف[

 ريخت نابرومأمريخ هناكف
 مث نيدجنلا نم ءاشام

 رانلا نم مهم طيح ام هبش ( اهق دارس مهب طاحأ رانإل نيملاظالان ددعأاناهلوقوهو قايسلاب ا ( كلث - (نزا) - الل (َ
 (اوثيغتسي ناو) مهب فيطي ران نم طئاحوهوأراذلا مطوخد لبقرافكتلابطيحناخدوهوأطاطسفلا لوح نوكت ىلا ةرخلا ىهو قدا مسلي

 ىوشنابرشل مدقاذا(هوجولا ىوشي مممكمت هيفدضرالار هاوج نمب.ذأاموأ تيزلا ىدر دوه(لهملاكءا:اوثاغي) سشطعلان ا
 قافتراالفالاواقفت يم تنس>وهلوق ةلك اثملاذهو قفرلا نم اكتم (اقفنيم) رانلا (تءاسو) كالذ(بارشلا سب )هن رارح نمهجولا

 تاحلاصلااوا,عواونمآن يذلانا)لاةفنامنالاراتخا نمءازج نيب ورانلالهآلا



قى رىسعلوقنت ن أه نايتس دنعكب درك ذلفايش تين اذا عب ()دشراذه نم برقال ىبر ىنب ده. نأىمعزفو)
 ْ نتاوي 

 1 !ى اموورمعوب اهقفاوو نيلاخا ف ىم نماعتن أ نيتؤينأ نرتنانب دهم نأةعفنموا اريخ ىنداوأ ادشرهنم برفأى سنملا انذهلدي

امب وهوةدملاهذه ,هناذآ ىلع ايورضمءايحأهيف مهثبادب رب (نينس هر /م) هنالن مهفهك قاوث ماو ) لص ولا
 : اجأ ا ن

 25252ئئ55يإ9ؤإؤإزيإ9ب5111111 0 بسسسيبسيسسسس) يزوج نع يوو

 و بضغأ نيح كوك ذأ ضغت نيح فك ذامدكنبا ليحنالاوةار تلا ف بوتكمبهولاق تبضغ 5 يا
 0 .٠ .. .٠ 0 32 5 - . - أ ١ : ون 7# ددع لانس : ف

 اذا ةالص هلعدللا ١ اق لاق هيلع 0 5 / ١
 ا اهلصيلف وس نمل سوه هللا لصةلنالوسر لاق لاق سن نع ىورامهيلعل دي ةالصلا ىفةبآلا أ تنم نايستمع نان

 ةزج ةفاضالاب نينسةناهثث

 عجلا عضو ىلعىلعو
 زييغل ىف دحاولا عض وم

 الامعأن بر سخالا هلوقك
 عستىأ(اعستاودادزا در
 هيلعو]بقام ةلالدل نينس

 دازنال هبلوعفماعستو
 دادزاف نيلوعفمىضتقن

 ادحاو الوعفم ىضتقي

 ىأ(اوثبلا «رلعأللالف)
 اوفلتخا نبذلا نم ملعأ أود

 قدحلاو مهبلذدي مهبف
 ةباكح وأ هب كريخأام

 باتكلا لهأ ءالكل
 مهيلع در لعأ هللالقو

 اذ هنا ىلع روهجلاو
 هناحيس هللا نمرابخا

 مهفيك قاوثبل مهنا ىلاعتو

 بيغ هل) ةدم انك

 رك 3(ضرالاوتاومسلا
 ىباغام لعبه صاصتخا

 قف ضرالاو تانيا

 اهاهأ لاوحأ نماهبف
 ىأ (عمسأوهب رصبأ)
 هرصبأأ ام ىنعم اوهب عمسأو

 ديب ل اموك :وجوم لكد

 (مهلام) عومسم لكل
 ضرالاو تاومسلا ل هال
 ارمشقالو مهنم(( دنحأ) هئاضق ىف (همكحيف كرشيالو) مهروماللوتم نم(ىلو نمهنودنم)

 و لقد) اهرك ذاذا اهياصي نا هنرافكفاهنع مانوألمداز هيلع فم ىرك ذل ةالصلا مق ىلاعتلاق اهر ذا

 ناصبس#نلا نال قو دشرأو هيلا برق وه قيرط ىلعىنتبشي ىأ (ادشراذهنمبرقال رب دوبنأ ىسع د

 ل امقو ىبنام رك ذينأ نمهلريخوهاملهيدهم وأدرك ذينأهلأسي وأيش ىسن اذا هرك ذب نأ سمأ ىلاعتو

 هل اأن أ مهرب_خ نأ ىلاعتو هناحبسسهئلاد سم أ دانعلا هجو ىلع فهكلا باع أ ةصق نعد هولأسا ل موقلان ا

 هان 1 ثيحلعف دقو فهكلا باع ةمق نم مطل د أ وهام هنوبن خص ىلع خلا نمهيت ويس ى اعتو هناصبس
 م ميثاذهل قو فوكلا باه ربخ نمد ثرلا ىلا برقأو حذو أوهام مهصصقو نياسرملا بيغلع نم

 5 توتف نلاءاش ناهلوقناسنالا ىسن اذاو نايسسنلا دعب ءانثتسالا رك ذاذاهنا» اشنادل وق عم هلوقي نأهنلا

 ىف ذاوثباو) لجوزعهلوق هوا دشر اذه نم برقالىبر ىنبدوبنأ ىسعمتلاءاشناهلوق عملوقين أ كلذ نم

 ردق نعةنلا نم اربخ ناكولو باتكلا لهأ ل وق نعربخا ذهليق (اعسناودا دز اونينسةنان م هفهك
 4 :أحصالاو (اوثبلامرعأتالق) هلوقب مظوق در هللا نكلوهجواوثب لامي لعأةنلا لقدلوقل نكي ملم هَ

 ف كوعزا ناىنعياوثبلاع ل عأهللا لقهلوق ىنعمنوكيوفيكلا ىف مهبل ر دق نع ىلا عتدنلا ن هرابخأ

 1 ناليقو مهبل ةدمب ريخأأ دقو كنم ًاوهىأ اوثيلامي : لعأهللا تنل قف فهكلا ف مهئبلةدم

 0 هيلع تلا ىلص ىنل مهعامتجاوهوا ذهانموب ىلا فهكلا واخ د نيح نمةدمل ناولاق باتكلا

 عيال !ذهانموب ىلا مهحاورأض يقدعب ىنعياوثبلا ٍلعأهللالقلاقو كلذب مهبلعةللادرف 9 نينس عستو

 ءامأ ا انني لاو اردن هساوف زا ليقكتةنس لي بسلام

 ف مناذ آىلعانب رضفهلوق فلج اا ريسفتوهليقو مطوق قفو ىلع نينس تلزنف نينسوأ اروهشوأ
 ءالف عسنلاامأواهانف رعدقف ةثامثلثلا امن ارت ىراصنتلاقليقواعسناودادزاواددع نينسفهكلا

 ىلا ” لامار بسم ثةنسةئالثاوثبل باتكلا له دنعنا|ليقواوثيلام لعأهنلا لق تازغف همانل

 رول ف نينست الث ةنسةئام لك فةيسمكلاو ةب رمقلان بيب توافتلاوهب رد ناس عسنو هنس هالتك ذ

 . 7/0/ىلاعتو هنابحتبس هنا ىف عل حاولا بيغمأ) ةب رق نينس عسنوةئاهلثةيسمشلا ةثاهلثلا

 ( عمن .سأوهب رصبأ) فيكدا باصلاح هيلع نحف يكف هبه دحورلاعلاهنافاهلهأ لاوحأ نم ْئُمهيلع

 1 : دامنطاوبلا كردب عيثهرصن و هعمس نع بيغنال عومم لكبهعمسأ و دوجوم لكبةنلار بأ امهانعم

 رطرالاوتاومسلا لهالامىأ (ملام) ةيفانميلع نال ريغو بوجح او ديعبلاو بي رفلاو رهاوظا
 "اق ةظاكرشيالءانسمل يقدح ًاممكح ىف كرشيالو) رصان ىأ(ىلو نم) للا نود ن* .ىأ( هنود ن 0

 (كب رباك نم كيلا جوأام) دانأ أر قادكأ( لتاو) ىلاعتوهناصبسهلوق و هناضق فليقوادحأ بيغ

 هيلا قرطتلا ىلعدح ار دقيالو نارقالربغمال ىأ (ةايلك ل زل رقاب متاونارغلا وني

 زال لب دبتب سياةقيقحلا ف خسنلا تلق هيلاخسنلا قرطتيالنأ اذهب جومت لق ناف لي دبتو أر يبغتب

 لربغمال هانعم ليقوالي دبت نوكيفيكفرباغملاك حسانلاف :يسانلا ناي رطت قولا هتقو ف تباثخوسنلا
 -لمىأ (ادصتم) نآرقلا بنت /ناهننانود نم ىأ(هنود نمدحت نلوإ) هيصاعم لهأ هناملكب هللا دعوأ

 38 و ىاشىبهنا ىلع ك

 اط نمد ؛نؤزهياملعمسنالو نآرقلا نمىأ (كب رباتكن كيلا جوأاملتاوإ) هلل يقفهلدبوأ | ذهريغنآر فب تنال نولوقياوناك ظ
 ود نمدحت ناو) هدحووه كلذ ىلعردقبام |اهرييغتو ًااهليدبت ىلع دحأر دقبالىأ (هناملكل لدبمال)هنآفليدبتلا



 :اىلاعتهللان اهليل د مهريغم جرا نظلاباوجرألا

 (101/) © باتكلا لهل داجتالف (مهيفرامتالف) نيمحتو نظ ىلع مهرثك ًاومهنمأ

 عشلا صرصختو ةعبسلا ف كلذ لقي مو نيقيي ريغ نماسد_-وانظ ىأ ب دغلابا_جرىلاعتو هناهبسهلوقب |

 نوكينأ و ىراصنلا لوقوه نظلاب صوسخلانوكينأ بجوف هفالخب قابلا فلاحا نا ىلع لدي فصواب |

 لعأىل رلق) ىلاعتوهن احر سهل وقتي هعدت :امانظ :وبيغلاباجرهنوك ىفىراصنلالوقلافلاخ نيماسملالوقا وق

 لبقتسملاو ىضاملا فهيفتانثاكلاوملاوعلا ليافتب لعلا نال قماوها ذه (ليلقالا مهماعيام مهتدعب |
 ليلقلا كئءاوأ نما. امهنعهللاىضر سايعنب! لاق كلذب ىلاعتو هناحبسهنلا هربخ أ نموأ ىلاعت هنلالا نوكيال |

 سنونططيفشكو سناونوذو سنوني راسو سنونديو سنوط ىمواخيل واني ماسكم(#س) ههوةعبساوناك |
 الاى أ(ارهاظءاىمالا) مهنأشو مهد دعى لقتالو لداحتال ىأ (مهبفرامتالف) ريمطق مهباكمساو ىارلا وهو |

 نمىأ (مهنم) فهكلا باص ف ىأ (مويف تفتستالو) هيلعدزتالود ددعفقف كياعانصمصقامرهاظب |
 الوإ) ىلاعتوهنابسهلوق# مهتمق كانربخأن ادعب مهنمدحأ لوق ىلا عجرتالىأ(ادحأ) باتكلالهأ |
 ريغب هإقنالوهللاءاش نا لقف |دغع ْئثلعف ىلع تمزعاذا ىنعي(هللاءاشي ن االا| دغ كلذ لعاف ىفا ع كل ناوقت 2

 ةروسىةصقلاتمدقتدقوةبآلا هذه تلزن مئامايأ ىجولا ثبلفةللاءاش نا لقب لوا دغكربخ انما

 نبازوجو نتساف ترك د مثءانشتسالا تيسن اذا هانعم سابع نب لاق (تيسناذا كبرركذاو) ليئازسا ىف

 هع .:أمالوأ ىراصنلا لوق ىحامدعب إس هيلعهنلا لص ريج ناسل ىلع رسوهيلعتلا ىلصةننا لوس

ا ىلا لوسراولأ كملنا كلذوءاننتسا|
 | ىذ نعو فيكس باحسأ نعو حورلا نع سوهيلع ل

 فوذحم ادتبمرب_خ ةثالثهل حاصوه ىذلالابقتسالا ىنعم لعفيب دي رأو ااعيج نيلعفلا ىف عقونلا ىنعمدب رثمذ د مرك ادق كلرقك نينا

 تميغلاب اجرمهبلكمهنمانو مهبلك مهسداس كل ذ كو ةثالثا ةفص ةعقاوربخو ًادتبم نمةلج موبلكمهعب ارو ةعبسو ةسج كال ذكو ةئالث مهىأ

 اراوَع نأ اورثك ًامهنال بيغلابانظ ليقهناكسف نظلا عضوم مجرلا عض ذووأهب نون أي ى أب يغلا نوفذقيوهلوقك هبانايتاو ل, اربملاب ايمزا|

 ةقص ةعفاولاةلجلا ىلع ل خدت ىتلاواولا ىه ثلاث 13 عة داوود نيالا ني قرف هدنع قير نح نمو فناكم نلجأ

 ةفصلا قوصلديكو ناهتدئاؤو فيسهديفودب زبترصورن اهعمو لجر ىنءاج كلوق ىفةفر ملا نعالاح ةعقاولا ىلع لدنك ة

 مو ولع تابث نع ٍولاق مهبلكهنماثو ةعبساولاق نيذلا ناب تنذأ ىنلا ى مواولا هن هورقتسمت باث ىمأ اهب هفاصت! نأ ىلعةلالدلاوفوصوملاب |

 ىأ (مهتدعب لع أبر لق)هلوق كلاثلا لوقلا عبت ًاوبيغلاباجرهلوق نيلوالا نيلوقلا عبن

 ليلاقالا ليقو لياقلا كلذ نما امهنعهللا ىذ . يابه نإ لاق(ليلقالا هاعام) هكا وةعبس هل 55 رعأ 5

 ليلقىفالا كلذب رعالوا ذكرا ذك مهيف باتكلا له لوقيس اتا تانكلا لال اذه ىلع نوا وقيس ىفربمضلاو بادكلا لهأ ن

 ءاىمالا) فهكلا باع أن أشفف

 ارهاظالاد جالا (ارهاظ

 نأوهو هيف قمعتم ريغ
 هللا ىوأأام مهيلع ص قت

 نم ديزئالو بسك كيلا
00 

 الو )كقدصرهظيلسانلا

 (ادح أ مهنم مهبف تفتست

 هيلع هدرتؤ ايشلوف

 لاؤسالوهدنعامهزتو

 نق لالا يل

 كيلا جوأ نأب كدشرأ

 (ئذل نلوقت الو) مهتصق
 نامزلا برقاذامهضعبهزوجو سلجلا فرادام نسخ امزوجوةنسدعب نكتار طل ا

 ,!) هيلع مزعت ئيشلجال
 ىنأ) هيلع مزعت ئثلج اذاكب ررك ذاو بلم فلفو اثتسال, الصنم الحلا ن وكي جذع ب+زوجيلم حضي نأ

 5ع ل( تدر

 قوهوهءتئشمالا ىأ هللاءاشب نابالاهنلوقتالوو هيف كال نذأي نايهلوقت نأ (هللاءاشي نأالا) ةصاخدغلادربملو نامزلا نم لبقتسيامف ىأ

 لعف ا انأ لك اقلالوةنال ىلاعتهللاةئيشعالا كلذ لعفأىفا ناوقتالوهانعم جاح .زلا لاقوهللاءاش ناالث اق هللا ةثدشع ةثيشجاسبتلمالا ىألاخا عضوا ,

 فهكلا بادكأ نعوحورلان ءهواس شير قادووملا تلاق نيحهيبنلةنلا م بيدأت ىهناذهوهنلا ةئيشعالاه)ءفأالءانعمهنناءاش نا كلذ

 هنلاءاشن!لقو كب رةئيشم ىأ (كب ررك ذاو) هيلع قش ىتح جولاهياعأطب اف ناتسي لو كربخأ ادغىوتنا لاقفهولأسف نينرقلا ىذو
 رك ذلاساحمىف مادام ع نسحلا نعرك ذلاباهكرا دتفاهياع تهبنت مءانثتسالا ةلك تيسن اذا ىنعملاو كلذ ن ايسن كنم طرفاذا(تيسناذا)

 ىكحوالصتمالا حصيالفامكحريغملاءانثتسالاام فءانثتسالاب كربتلا كرادن ىلع لوما ذهوةنسدعب ولوامهنع هللا ىض ر سابع نبا نعو
 اذه ةقينحوب أ هللاقفهيلعر 1 هرضحتساف لصفنملاع انئتسالا قامهنعةنلا ىضر سابع نبافلاخنلا هجر ةفينحإبأن اروصنلا غلب

 هيف نعاظلاىم ًاوهم الك .حتساف كيلعاوجرخيفاونثتسف كد نع نماوجر ينأى ضرتفأن ا.يالإةعيبلا ذخأت كنا كيل ءعج

 اذااهتيسن ةالص لصوأ اهب مامهالا ىلع تعبلا ىف ادي دشن ءانثتسالا كت يسن اذارافغ سالو ميبس لاب كب ررك ذاوهانعمو أ هدنع نمهجارنا

 ىسنملا كركذيلهرك ذافايش تسناذاوأاهترك ذأ

 معجاربلفلاوقأ ةثالث كلذ فس وءاقلا فرك ذومهجامسأ فريبك ف التخا عقوّلاانبماسكم مهوهلوق (©)



ا اوحلفن نلو) مهمالكفريثك ةروربصلاىنمبدوعلاو هارت الإ (مهتلمىفكوديعي وأ)
 5 .اوحلفت ناو ىأ طرشلا ىلعلدباذا (ادبأ اذ

 لع مهانعلط  نيذلا ىأ (اوماعيل) مهيلعانعلطا ةمكمملا نم كلذ ىفامل هاننمب و هانم كو( ميياعانرتغأ كلذ كوز ادب أ ,هنبد ىف ملخد
 مهناف(اهبف بي رالةعاسلاناو) ثعبي مت هو نملاك اهدعب مههابتناو مهمون ىف مطاح نال اك (قح) ثعبااوهو (هللادعو ناإ) ملاح

 4 نيد سمأ (مه سم مهند ) نامزلا كلذ لهأ ع زادني نيح مويلع مهانرثعا ىأانرثعاب قلعتم (نوعزانتي ذا ) ثعبلا ةمص ىلع مه صمأب نولدتسي

 فالحلا عفنربل حاورالا عمداسج الا ثعبن لوي مهضعب وداسجالان ود حاورالا ثء.”لوقبي مهضعب ناكف ثعبلاةةيقح ىف نوفلتُح و

 (اناينب مهيلعاونبا) فيكلا باحأ هللا فون نيح (اولاقف) توملا لبق تناك اك اهحاو رأاهيفةساسح ةيح ثعبتداسجالا نا نيبتيلو
 لعأم« د) ةريظحلاب | سو هيلعةنلا ىلص هللا لوسرةب رتتظفحاك اهيلع ةظفاحو مسهنب رتبانض سانلا موبلا قرطتتي الئ مهفهكب اب ىلع ىأ

 «ب راولاق كلذ ةقيقح ىلااو دةهسملاماف مهثبلةدمو مظاوحأو مهءاسنا ىف مالكا |اولقلنت ومهيمأاورك اذن مهن أكنيعزاننملا مالكم 0

 لاب ومهب ىو اوناكو مهك-لمو نيمل لا نم (مه سم ىلعاوبلغ نيذلالاق) مهثبدح ىف نينئاخما لون ةرل جوزعهنلا مالك موأ مهلعأ
 الاطخلا مهبف تمظع ليجتالا لهأ نا ىور وهناك نوكربتي و نوما لا هيف ىلصي (ادجسم) فهكلا باب ىلع(مهيلعن ذختنل) ,ييلع
 ونو كرشلا ىلءهموق فارشأ نم ةيتف داراف سونايقد كلذ فددش نمواهتدابع ىلعاوهرك او مانصالا او دبع ىتح يراسل

 الاهقطنافدودرطف مهعبتف باكباو موف هكلاىلا اوب رهمثهيفبلصتلا»و )٠5*( تنامالا ىلءتابشلاالااوبافلتقتلاب

 دو

 يبوووس--

 ا

 ]جوزعهلوق هه هيلامدعناىأ (ادبأ اذا اوحلفتناو) رفكلاى1(مهتلمىفكوديعي وأ)كوبذعي || * 02020200 -- ف ليقول تقلا ثبخ و هوةراجابلتقلاهتداع نمناكوكو واتقي ليقولوقلاب وذوي وكوهشي هانعمليق ا ا
 نبذلا سور ديب موق ىنعي (قحهللادعو نأ اوماعيل) مويلعسانلا انعاطا ىأ (موياعانرثع كلذكو) اوم لسيقو كسر ناو

 نبا لاق (مهسمأ مهني نوعزانتيذا) ةين'ا اهنااهيف كشالىأ(اهيفبي رالةعاسلاناو)ثءبلااوركنأ ىلع مهعبتف بلك هعم عارب

 وبن نوكرمشلا لاقواننيد ىلع مهنال سانلا هيف ىلصي ا دج_س مهيلعىنبن نوماسمللاقفناينبلا ف سابع || فهكلا اولخدو مهند
 بتموقلاقو حاورالاوداسجالا ثعبت نوما ىلا لاقف ثعبلا ف مهعزانت ناك ليقوانتلم ىلع مهنالاناينب مهئاذ ىلع هللابرضف

 انتف) مهددع ف ليقو مهثبلة دم فاوع :زانتليقوداسجالاو حاورالل ثعبلاناوةنآ هللامهاراف حاورالا كلمةلبا موثعبي نأ لبقو

 3 نذختنا) هباكصأو سور ديب ىتعي (مه سعأ ىلءاوبلغ نبذلا لاق مهم معأم« رانانب مهياعاونبا نمؤماصلجر مهتقيددم

 رمامهءاخصأو بقاعلاو ديسلا نأ ى در( مهبكمهعبارةئالث نولوقيس) ى اعتوهناحبسهلوق ف (ادجسم || تكلم لهأ فلتخا دقو
 , كودي_ىلالاقف مه دنع فهكلا بارض ارك ديرو سر ناكل صولا دنعاوناكن ارت ىراصن نقرتملت .انهلا اق

 00 ا يل ب هرم | كلزمتن نسب
 . 2. مهم موعمانز هعم وف راتبعلاب د كمل

 0 لوسر مدهف مهنايعر نم لجر سفن ىهنلا لاف نحل يط نيبي نادي رلأسودامر ىلع سلجواحسم
 هنابهومهتاسونايقدب ريض نم ناكد قرولاج رخأ اوماعطلا عايتبالهوثعب نمةني دلال خ دامو همنغل ةريظح ه ذختيل فهكلا ف هب دسام
 لاق مث ثعبلا ىلعةلادلا ةبالا ىلعهللااو دج .و مهورصن أ اوهعمةنيدملا ل هاو كل | قاطنافةصقلا هيلع صقف كلما ىلاهباومه ذفازنكدجو

 لعف سما وهباين مهيلعلل لا ىقلافمهسفن أ هللا فوتو مهعجاضم ىلااوعجر مث سنالاو نجل ارش نمدب كذيعنو هللا كعدوتسن كالملل ةيتفلا

 عبار ةثالثنواوقيس) !دج_بمفهكلا باب ىلعىنب وجاسلا نماهلعف به ذال ني هراكمانملا فمهآرف بهذ نمت وباتدحاو لكل
 هللا لوسر نمز ف مهتصق ف ضاخ نا نولوقيس فريمضلا (مهبلكمهنماثوةعبس نولوقي وبيغلاباجر مهبكمهسداسةسج نولوقي و مهلك
 ابخاتلزنف مهيف هيلا وب نأ ىلا باوجار أف مهنعإ سوهيلعهنلا ىلصهنلالوسراولأس باتكسلا لهأو نينمؤملا نم لسو هيلعهتنا ىلص
 اهأ نمامهاح أ و بقاعل او ديسسلا نا ىورب ومهبلكمهنماثو ةعبسل اوقي نم مهنمبيصملا ناو مهددعىف مهفالتخا نم هندي ىرجيسا ب
 3 اعلا لاقو مهبلك مهعبارةثالثاوناك اب وقعيناكوديسلالاقف فهكلاباتصأر ك ذىرخ لو هيلع لا ىلص ىنلا دنعاوناكنارجت

 أوسر رابخإب كلذاوفرعامن او نيساسملالوق هللا ققف مهبلكم هنماثوةعبساوناكن وم لا لاقو مهبلكمهسداسةسجاوناك اي روطسن ناكو

 اهسأءالؤه انييلشمو انيلشكمو اخيلع مهؤامسأر فن ةعبسمههنعفللاىضر ىلعنعولبق نمانرك ذامب وإ سو هيلغةتلا ىلصهنلا
 وب رد نيح مهقفاو ىذلا ىعارلا عباسلاوه سمأ ىف ةتسلاءالؤهريشتسي ناكو شوب ذاشو شونربدو شون ىم هراسن نعناكو كلم ا نيم

 حى نالخادامهف نب رخآلا نو دلوالا فر خد ناو لابقتسالا نيسو ريمطق مهباك مساو سوسف أ موتني دم مساو سون ايقد مهكلم نم
1 7 
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 بومنم (ارارف) مهنمتب رهو مهنع تضرعال (مهنم تيلول) مهيلا ترظنف مهيلع تفرسشأول( مهياع تعلطاوأإ) ةبنلاب وأءانغلاب(ديصولإ)
 ىيعوصاشنيعلامضن وزييع (ابعر) ةغلابمللىزا ماللادب دشتب و (مونم تثللو) مهنمتررف مهنم تي او ىنعم نالر دصملا ىلع
 ازغدناةب زاعم نعو مهمارجا مظعو مهروعشو مه رافظ ,لوطاوأةبيطا نمهنلا مهسبلأ مل كل ذوهؤلع ىأر دا بعريىذلا فوحخلاوهو

 هيمأب ةعاج تلخدفارارف مهنم تيلول كنمريخوه نم ليقدقل امهنعهللا ىضر سابع ن؛!لاقف لخد انادي رألاقف فهكلاب رف مورلا
 (مهنيباواءاستيل) اعيج ثعبلاو ةمانالا ىلع ةردقللاراهظا مهانظقي كل ذك ةمونلا كلت مهانمأ 5و (مهانثعب كل ذكو) ع رمهتقزحاف

 مسهيلعهبةثئلا معنأاما اوركشي وانيق اودادزي وهللا ةردق مظع ىلعاول دتسي واوربتعيف مههنلا عنصامو مطاحاو ف رعت واضعب مهضعب لأسيل

 1 يب يب تت ا اس اا نظلا بلاغ ىلع ىبم باوج (موب (؟"٠ه) >ضوءبوأاموباننبلاولاق) مكيلةدم# (متنبل* )مهسئر(مهتملئاقلاق)
 0 1 0 ليقونإب . ليف همت حسنا ناك نابع ناار رج ىلا ب هرضي ةرفصلا دب دش ناكل قو رفصأ ناك

 كنبل ةدمم ( متبلاع تاذاوبلقنا اذاف هباحص أعم باقني ناكل يق يلع ههجو لعجو هيعارذ طسب دق بلكسلا ناكو بابلا ةبتع لعأ كب راولاق) بلاغلا ليقو فهكلاءانف ىأ(ديصولي) تلب راجو فيكتلا باس ناكىوستاودةنطسااق اال
 : نمي راكنا تعلطاول)اهيلعدقرو ىرمسلا هن ذر كل امشلا تاذاوبلقنااذاواهباعدقرو ىنلاهن ذب اكلارسك نيهلا

 0 الو سرع نموها ار ارال كولر قو ليقو ماين مهو ماكتب ن أدب ربذلا ظقيتلاك ةلواطتم ةدملا ناماهلاب 0 انالليف ع 0 0 موتدقر نمهنلا مهظقويفهإج ادالاراح دق ينس | تكلا د ما سيل دنيانا هسا كلو (اار نست ا
 ني تح احن الاس نا ازه 0 رايسلاتق فيكس اعني يرد || راب لل اها رل سرل سحقا

 !مههابتا أ نعي (مهاننب كل ذكر) ىلاعتوهناحبس وق ,هتقح ًافاحير مهياعةنلا ثعب فيكلا الخ دافور اونظفل اوزلا دعب مههابتنا اريج ااا 1 0 0 ١ك 2
 اورظناملف مهموي ف مهنأ أ توملاهب_شتىنلاةمونلا نم مهانثعب نامزلا لوط ىلععالبلا نم مهماسجأ انظفحو فهكتلا ف مهانمتأك
 مرام لول ىلا | ىفىأ(متئبلك )انيماسكممهريبكو مهسبئر وهو (مهنملئافلاق)اضعب مهضعب لأسيل ىأ (مهنياولءاستيل)
 دقو كلذاولاق مهراعشأو مام وبانثيلاولاق ) كلذاولاقف ةالصلا نم مهمافام مهعا ارمهنأ ليقو مهم .ونلوطاوركتتسا مهنا كلذو وكم 7

 ىضرسابعنبا لدتسا || اوماع,هرافظآو مهروعشلوطىااورظناماف (مويضعدو !)اولاقف ةيقب اهنم قي دق سمشلااو دجوفاورظن
 جيحصلا نأ ىلعامهنعهللا وع داق مهني فالتسالا عساك كي ناو .(متلاج رعأعب راولاق) موب نمزثك ًالوئبل مزنأ
 دقدنالةعبس مهد د_عنا ||| ريغفأتناك ةب ورضمةضفلا ىه (مكفروب) اخييلمىنعي( مدح اونعباف) متثبلا ب رعأ كب رفالتخالا
 مكمهنملئاقلاقةيآلا فلاق || رظنيلف) سوسف أ مالسالا لبق لوالا نمزلا ىفاهمساناكو سوسرطىهليق (ةنيدللا ىاهذهزةب ورضم
 قاولاقودحاو اذهو مثيل ها مبذب نم يذ نم نوكنالو نمومةحت ذبلطي نأ ء و سأل يقواماعط لسى أ ناقل زااهجأ

 ةثالثيإقأو م م رطلا ف قفرتياو ىأ (فطاتيلو ) ولك م ا شيب وأ ايوبانتل باو |١ قدرك )ساونا ملاك ليقوم دوس اقامسلس بلا رن يتكرر

 اوئعباف ؟مهيامبرتا ئثفاوذخن هماعىلا كلي رطال كلذب لعأ كب راولاق مهنأك (مدح أ اوثعباف) ةعبس اوراصف نب رخآع جلوقاذه

 ىه (ةنيدملاىلاهذه) ركبوبأوةزجوورمعوبأءارلانوكسب وةب ورضمريغوأ تناك ةب ورضم ةضفلا ىه( ك-ةروب )خيل ىأدح
 تاقافنالا ىلع نيلكسملا نودكهنلا ىلع نيلكوتملاىًاروهرفاسملل حلصي امو ةقفنلا لج نأ ىلع ليل دمهرارف دنع قرولامهلجو سوسر)

 نايمطادشنائبشالارفسلا اذهاملوقي وهلا تييىلا نينحلا ديد ش ناك هناءاماعلاضعب نعوتاقفنلا نم موقلا ةيعوأ ىفام ىلع
 صخرأو رثك "وأ نيطأ 8 63 زأ) هربخوأ دتبم ىأوةب رقلا لئساو كف ذخاهلهأىأ (اهنأ ارظنيلف) نجح ءرلا ىلع لكوتلا

 الو) فرعيال ىتح يختل ىمأ ىفوأ نيغيال ىتح ةعيابملا يمأ نم هرسمابب ايف فطللا فلك- ةيلو(فطلتيلوهنم قزرب < يلف ) زييم (اماعط
 ىلا جاز (مهنا) قريمضلاو هيف ببسهنالمهبهنماراعشا كلذ ىمسف هنم دصقريغ نماذب روعشلا ىلا ىد يام نلعفيال ار(ادحأ ب ن :

 ةلتقلا ثبخأ؟واتفي (موجري) كيلعاوعلطب ( ميلعاورهظي نا ) اهب فر دقملا له



.2 

 1 وهو اال اش ذاق دنت امهانيمس نألو (ام هنود نموعدن نل) نب رختغم (ضرالاو تاومسلا برانب راولاقف)

 ظ رامخ بخاوهوريخ 60 اهيود نماوذختا) نايبفطع(انموق) ًادتبم(ءالؤه) ذءناذاطشي و طش طش نمهيفداعبالاو لظلا ىف طارفالا

 نا اننالا نالت يكب توهو ةرهاظ ةححب (نيب ناطلسب ) فاضملا ف ذه «هتدابع ىلع نونأب , اله م اع نون اي الول) راكنالا ىنعم ف

 زج ضعبل مهضعب نمباطخ (مهوغلزنعاذاو )هيلا كي رشلا ةيسنب (اب ذك هلا ىلع ى رتفا نم ٍلظأ نف) لاح ناثوالاةدابع ىلع ناطلسلاب

 1 ةمانثةسا هللاالا) مهيدوبعم مئلزتعاو مهوقلزتعاذاو ىأريمضلا ىلع فظع بصن (نودبعيامو) مهني دب 0

 1 وأننا نود نماهنو دبعي ىنلا مانسمالاو رافكسلا متلزتءاذاو ىأ مطقنمو أ ةكم ل هاك هربغهعم نوكر شب وقلاحملاب نور اوناكمهنال

 ١ ارمشنب) 5 اوأمفهكلااواعجاوأ هيلا اوريص(فهكا|ىلااووأف )هلاريغاو دب عيل ىوناةيتفلا نع ىلاعت هللا ٠ نم رابخا ضرتعم مالك

 اولاقامناو عفتني ىأهب قفترباموهو ىتاشو ىتدماقفىم (اتذيمكىمأنمكل (١9٠1غ) ”ىهبو) هقزرنم (هتجرنممب ر
 ١ هوق نال كلذاولافامن|(اطاهنود نموعدن نا ضرالاو تاومسلابرانب ر)ةيتفلا ىأ (اولاقف) مانصالا ا 0 : 0 000 تب --- ةوقووّلا لضغب ةقث كلذ

 طاريغانوعدنا ىنعيابذكل يقو اروجىنعي سابعنبالاق (اططشاذاانلقدقلإ) مانصالا نودبعياوناك |[ 4 0. 1
 0 ل | مرصع يضيع 2 اول)اهنو دبعي امانص أ ىنعي ( ةط 1 )هنلانود نم ىأ (هنو د نماو ذختا) مهدلب لهأ ىنعي (انموقءالؤه) مدع :خئوبسو 5 نضع نو 5 5 وَ 5 . ر مس ١
 | 001 نالتيكبت هيفو ةحضاوةجح ىأ (نيبناطلس) مانصالاةدابعىلعىأ (مييلعنونأي) الهعأ || تيوررزا سم 0

 ضعب لاق ملا داووأاكب رشهل نأ معزو ىأ (اب ذكهندا ىلع ىرتف | نمم لظأ نف) لاح مانصالا ةدابع ىلع ةجح
 :نودبعي وهللانوديعياوناكمهناكلذو (هللاالانودبعيامو) موق ىنعي (مهوعلزتعاذاول ضعبل 0

 ىأ(فيكلاىلا اووأف) 0 0 0 قوك

 ةذىم؟ىمأنمكلا) لهسيىأ (« يب وهتجر نم كب ر) مل طسبب ىأ(مكلرسةذي) هيلا اولا 0 ا
 أ آو ليمت ىأ( روازتتعلطاذا سمشلا ىرتو) ىلا هتوهناحبسهلوق ل م<فرو كرسي هيلادوعيام أ 1 لا رم لكلا 13

 اذ) مممع لدعتو مهكرتىأ (مهضرقتتب رغاذاد) نيهلاباجىأ (نييلاتاذمهفيك نعإ) أ[ نارراز هنمو ليلا
 دالالدو هعنص بئامع نمىأ (هللاتانآنمكلذ) فهكلانمعستمىأ (هنمةوؤ ىف مهولامثلا 2 3 0
 ابنا لقوةماركلإب مهاصاصتخا مهبيصتالو سمشلا هبيصت تمسسلاك لذ ىفناك امنأ كلذو هنردق 0

 دو | انعالو عواطلا دن هلع سمشلا عقتنالا دب أ ةانقم ىف مهف شعن تانبل لبقتسم ىلهثغهكلا || الو 5 57

 ةدي واهيمسنو جرلادرب هيف مهني | كاسم منار اسخن كراج رج يينوتف ءاوتن الادتعألو (يبلاتاذ) ةناينالج

 3 نم هنبدحو مهنأشنا ىأ نلاتايآن مكلذهلوق نعم نوكيلوفلا اذه ىلعوممتورافلا برك مهنع بيل عدة علا يب

 الضي نمو ىأ (للضي نمو) مييلعءانثهيفوفهكلا بام ل ثم ىنعي (دتهلاوهفهنلادهب نم) هللا || رغاذاو) نيملاباممملا
 © 5( ىلامتوهناحبسهلوق يف هدشربىأ(ادشرم) انيعمىأ(ايلوهل دجحتناف) هدشرب مومتلا ىلاطنش | 1

 تاذوهبقنو) ماين ىأ (دوق 'رمهو) ةحتفم مهنيعأ نال نيببتنم ىأ (اظاقبب 0 دع لكلب اطخ تاذ) نفل

 اك ًانالثل بناجىلا ناج نمةيمصةنسلا ىف نوبلقي اوناك سابعنبالاق (لامثلاتاذو نيهلا

 ىازلا فيفختب ( روازت

 هنمةوؤ ىف مهو لامثلا
 هيعارذ اطساب مهباكو) ناتبيلقنةنسلا ىفمط ناكليقو اروشاع موب ىف نوبلقياوناكل يق مهموم ضرالا ١ ١ 0 6 عستم ف

 ١ || ه0 5ك 1

 |-يقو ىنبص بلك ىطلقلاو ىزركلا نودو ىطلقلا قوف ناكه نأ «-:عورمنأ ابلك ناك سابع نبالاق ال هلك هراهن لظ ىفمسهما

 . ناك هللا نالوا سمشلاةباصال ضرعم حتفنم عساو ناكم ىف مهنأعماهب ورغالواهعولط ىف سمشلا مهببصن

 نم مهسةئلا هعنصام ىأ (ةهللاتانآنم كلذ) راغلا بركنوسحالو ميسنلادرب وءاوهلا حور هيف مطانب مهراغ نم حسفنم ل يفو مهنعاهبجحي

 ١ ا | ماس ويضالو سمشلاهببصت تمسل !كلذ ف ناك امنأ ىنعي هللا تانآ نمةبا هب واغوةعلاطاهضرقو سمشلاراروزا

 ةتلادهبنم) هللاتانآ | نم مهني دح ومهنأش ناهثلا تايآ ,[نم كلذ ىنعموا دب أةانقم ىفمهف شعن تانبل لبقتسم ىلام:فهكلا باب ليقو

 نب نم) ةيدكنلا ةماركلا كلت لين ىلامهدشراف مههوجوةلاوماسأو هللا ىفاو دهاج مهنأب مهيلعع انثوهو ن احبس ىف مام ل ثم( دنهل

 اظاقبأ) دحأ لكس باطخوهو ىنعالاريغمصاعوةزجو ى اش نيسلا جفب (مهبسحتو )هل ىداهالفهلضأ ن مىأ(ادش ممايلوهلدحت نلف

 ع بلقت مط ليق (لامشلا تاذو نيعنا تاذ مهلقت و)اظاقيأ كل ذر ظانلا مهب حيف ماين مهو ةحشفم مهنويعليق ماين (دوقرمهو) ظقب عج
 ذا نعم ىف ناك اذا لمعبال لعافلا مسا نال ةيضاملاحةباكح (هيعارذ طساب مهباكو) ءاروشاع موب ىفةدحاوةبلقت ليقو ةنسلا ىف

 وللا
 نأ مل



 وه ىذا لوعفملا فد تاوصالااهبف مهههنئالةليقث مانا مهانمنأ نعي مونلا نمإباغاهيلعانب رض ىأ (فيكتلا ىفمهناذ ؟ىلعانب رف
 مهارداماف دعرثك اذافد دعريغ نمهرادقم لعب ليلا! نالاعترثكسلا د دع دعت ىأ جاجزلا لاق نينسا ةفصوهف د دع تاوذ ( د دع نينس) باج

 مهنمنيفلتخلا (نيب زملا ىأ رعنل) مونلا نم مهانظقيأ (مهانثعب من ريثكلا نونزب وليلقلا نو دعي اوناكمهمالة|اقلا ىلع ىوفةدودعم
 مكبلاعي لعأمب راولاف موي ضعب 0166 )ام وب انثملاو لاق متلبل# مهنم لئاق لاقدل اوق كالذو كلذ ىفاوفلتخا اوهبتناامل مهنالم ميلة دم ىف

 باق اوار 0 ةسفالر عت نم ولع لانها قارا مانو ىممأاماق ب بهذ

 سس تس سستم تت متستمسسس تمسسمتسمستتستسسةستسسسسب

 ع راع هلقععجر ريما كلما أ افرثك أ آوةنسدن الث ذنم مهافوت ناك د قوهنلا مومعب ةيتف نا كلذو ثعبالاقيدصآو |

 0 ا تملا ىلع تاوطت كل عبسأو كدبعأو ضرالاو تاومسلا بر مهلا كدج أ, لاقو همه بهذو هيلا |
 ىأوأ لواط دفق مهبل ىتحهعماوبكرو بكر فهتنيدملهأ كلذب ربخأ سور دي اصلا دبعاو نبال تاج ىذلارونلا ئيفطت
 ا 0 ارو 25 3 ْ را 0 مهاقلتف س 1 0

 ىصحال فرظادمأو ضام هناكربو ةللاةجرو كييلع مداضلاو هذ |كاعدون كلا سور ديبلةيتفلالاقمت هنودمح وهللا نوحبسج لعف ىصحأو ةباغ (ادمأ ضر ىلع هي دي ناب س داج مهو ىب 0 دق كلل نافارا وار ىلعادجاسرنو مهب

 فال لكلا رن لوم 0 ايي عا كا نجاد سنالار.ثنمةنلب كذيعن 0 فو هللا كظفح
 ادتبملاو ىأوهو ادتبملارخ

 نهتوباتب كلذ دنع ك الملا صاف هنم ىلاعتهللا انشعمب ىت >- بارتلا ىلع فيكلا فانك م انكر افريصن |[
 ا

 طاحأو مهبل تاقوالادمأ نأ كلملا ماو مهياعرخدي نأ دحأر دقي لو بعرلاب مه دنع نماوجرخ نيح هللا مهم و هيفاوأ ع جاس

 لاقومو ينل نمبالع اشيا نآليقوةنس لك ف ؤينأ ىمأو اهظعاديعمط لءجو هيف ىلصي |ادحسمفهكتا باي ىلع اوذختي

 ءاصحالا نم لعف أ ىصحأ ذنمو أسمأج رخهنأرك ذوةنيدملاهذهلهأ 0 .رانأ لاق تن نم كالا |هللاقف اص ١كالملا ىلا لج

 هءانب ناللز د ةفدعلاوهو مهءامسأ ن أو لوالا نامزلا فاو دقف دق ةيتف نأ عمسدق كلا |ناكودحأ مهفرعيولاماوقأو هلزخمرك ذومايأ'

 سيلدرجملا ىئالثلاريغ نم ||| لاقفنيرخآلاءامسأ رك ذو بوةكمهمسا اذافمجامسأ ف رظنو حوللاباعدف هدث از ىف حول ىلعةب وتكم ||
 عم لعن لاق امناو سايقب لخدأىح قوعداخيللاقتفهكلا باباونأا ملف موقلا نمدعم نمو تكر كالا عمتساةلف ناش طا أ

 كلذياملاع لزم لاقتدلا مهحاورأ اوهحور هللا ضبقف مهرشرف ايل ل خدف مهومتبعرأىمكوأرنا مناف هرشباف ىباأ لع ||

 ملاهي قلعتام دارملانال || ىلا اوراصىأ ًأفهكلالا ةيتفلا ىوأذا لجو زعهلوق كلذف مهيلااودتيم مف مهر رث أ هبادأو الملا ىلع ىنعأو ا

 مط مالا روهظ نم ان ىمعأ نماد :ارمسي ىأ انلء ىهو نيدلا فةبادهىأةجر كندل ن مانت ؟انب راولاقف مريخهمساوفهكلا |! أ

 ارابتعاو اناعا اودادزيل هناحبسهلوقو ةمالسفراغلا نماجر # ىأ سابع نبالاقوان دشرهيفامو كاضرهنمسمتلنامىًادشرأا

 ىن-مؤل افطل نوكيلو اذا ممانلا ناف مهعماسمىلا تاوصالا ذوفنانعنم ليقو مونلا ميل انقل ىأ (مهناذآ ىلعانب رضف) ىلاعتو ا

 هرافكل ةنبي ةنآو مهنامز 9 ةرثكلا ىلع لدي ددعلا نافةريثك نينس مها ذأ ىأ (اددعنينس هكا فف) هيسيكيوسلا تل |

 امهفالتخا معنل دارملاوأ معلادب قلعتامدارأاهئاوالاعلزيك لجوزعهللا نا كلذو ةدهاشم لع ىأ (لعنا) مهموت نم ىأ (مهانثعب | |||

 لبق هائماعاك ادوجوم ظفحا ىأ (ادمأ اوثبلالىصحأ) نيتفئاطلا ىأ(نيب زخحلاىأ) ارابتعاواناسيا اودا دريل مط ىمألاروهظ نم ا

 كيلع صفن نحن) هدوجو صقت نحن ) ىلاعت هلوق أ ,فهكلا ىف مهئبلةدمفاوعزاننةنب دملال هأ نا كلذو اماين مهفيكف اوثكمأملا |

 مهناز قدصلاب( قم إب ظابن نابشىأ (ةيتفمهنا) قد_صلابىأ قحلاب فهكلاباهصأ ربخ كيلع رقت ىأ (قحلاب مهأبن كيلع || ا
 0 ريصلاب مهم واق ىلع انددش ىأ (مه واق ىلعانطب رو) ةريصب وانامعاىأ (ىده مهاندزو مهب رباونمآ) ||

 كرتوىذالا فكوىدنلا ضفخ نمهلعاوناك امةقرافمو مهموقراد نارجه ىلعاوربص ىتح ناالارونب مهاذيإ وقوتييثتلاو ٠

 ليقو مراكملا لامعتساو دابع كرث ىلع مهبناع ني>رابحلا سوبايف دى دب ناب ىنعي (اوم ذا) - مهنادب او روو شب مران تا اة ىوعشلا | اع كرت ىلع مومناع ني-رابحلا سونابقدىد. نيب ىنعي (اوماقذا) فكلاىلا مهن شاورف ثيعلا ||

 ءانصالاة دامع ك ,ْ, لعيستاعءزاحهيةالاسمريغ, ٠م ونامقد ههو امل | ىدب نان ١( رماقذا)

 أف ذفدق سونابقد صاوخ نماوناكوانيقي (ىدهم هاندزو مهم رب اونمآ) لعسفلا دعب هسفن ي ناالولعفلا لبق ىدنالام ل ١

 انطب ر دو ناميالا ىلع مهفافنا لصف اوأعفف هبحاصل ارمضياما# الكر هظيفانم نانثا نانثا لخسلاولاقواضعب مهضعب فاخو نامالا ,وم واق

 مالسالاب رهاظتلاو ىلا ةءاكب مايقلا ىلعمهانرم هجو ناريغلا ضعب ىلا نيدلإب رارفلاو ناطوالا نارحه ىلع ريصلاباهانب وقو م واقىلع



 اذه

 طو سوب رانخ و ءاكبلا نع بهذوقافأ !سونايقدىلاب هذي هنأ ىأرو سويطنطو سو رأ

 0 ازنك تدجواماخيلم لاقف ىتفابتدجو ىذلازنكسا نبأ االاقو اتتايعوايلا اردو قرولا

 دحأ هللاقف مكللوقأ امو أش امىردأأم هتلاو نكساواهب رضوةنيدملا هذه شقنو قلاقزو
 فاهم كفرعي نمو كوبأ نموهلل يقف ةنب دلاهذه لهأ نم ىفأ ىرأ تنكسفانأ اامااخمامت لاقنتآ

 اوقياماخياةردب لف قحلابانئبنتال باذك لجر تن :اامهدح اهللاقفانأالوهفرعي نمدجوب لذ هيبأ مسلب
 : لو نونجججب سيل مهشعب لقد نونحم ىلبراذههلوح نم ضعبلاةف ضرالا ىلا هرصب سكن هنأريغ

 نأب كق دصنو كلسرئانأ نظتأ اديدشار ظن هيلارظنوامهدح أك لاف ؟ك:«تافنب ىكل دمع هسفن قمح
 كنا نظنأ باش مالغتن أوةنسةئاملث نمرثك اقرولادذطواهم رضوةنب.دلا هذه شقتنو كيب أل اماذه

 د ب ةنب دملاهذه نئازخواه ىمأةالووةئب دا هذه ا رس تاو د نوبي نارتو

 ا اديد شابا ذع بذعتف كب سمك اس ىننظال ىتاورانيدالو ,هر د برضلا| ذه نمان دنع سيلو

 منلعف متت ؟ناف هنعكلأسأامسىنوريخأاخيلمم طلامتف هن دجو ىذلارنكلا اذهم فرتعن ىتح

 ضرالا هجو ىلع فرعنامالاقف سونايقدكلمللا لعفافلاقفأيش كمتكناللسهلاولاقف ىدنعامم

 لاقف ةريثيك نورقهدعب كالهو لي وطرهدهلولوالانامزلا ىف كله كلمالا نكي لو سونايقدهمسا

 رك كلما ناود_-او نيد ىلعةيتقانكدقللوفأ اف سانلا نمدح أ ىق دصيامو ناربلا ذا قا خيلمت
 :, لبج ف ىذلا فهكلا ىل انيتأف سمأ ةيشعهنمانب رهف تيغاوطلل حذلا ومانصالاةدامع ىلع

 ارش نو ,رتاك معمانأ اذا اعلا نمل ًاواماعط ىناحال ىرتشال تج .وخانهتن|اماف هيف انمنف

 ةنلاهلعج ةنلا تكن .ةيآ ذه لعل موقايلاةاختبا لق سوبر أ أعمساملف ىناص كير فهكلا ىلا

 أجا دويويطش وسور هبامأاني , رب ىتح هعمانب اوقلطناف ىتقلا اذه ىدبي ىلع كل

 باق فهكلاباعسأةيتفلا ىأراماف ميلا او رظنيل فهكلا باه أو حن ,هريغصو مهرب ريك ةئيدملا

 8 ةلمولابهذودخأ دقدن اونظهبف أبن اك ىناار دقلا نع مهبارمشو مهماعطب مهنع سبتحا

 مهنا اونظف 0 يلوا ويت اوسألا اوعمسذ|هيوفوختي و كلذ نونظي مهاميبف سونايقد

 : مهن «ب ىصوأو ضعب ىلع مهضعب مسوةالصلاىلا اوماقف مهب ىف ويل منهل مهمتسي سوبايق درابجلا
 اذنواوقب مهاهيبفهيتأن ىتحانرظتني وهورابجلا ىدب نيب نآلاهنافاخيلمتاناتأنانباوقلطنا اولاقو

 هو ل دو ايل مهقبسف فهكلا باب ىلعأفو ٍوقو هبا ًاوسوب رأب مهذالا 1 اه ذه ىلع سوأج مهو

 9 | ١ اةقل سامان اوئاكمجنااوفرعف هربا مهياعصقق ءربخ نع ولأس م عماوكب كبر ورام كب

 يعل مث اهيفبي رال ةعاسلانأاوماعيلو تعبللاقيدصتو سانلل ةبآ اونوكيلاوظقوأ ًاماو ليوطلا
 | قدعاج اعدو بابلا ىل_عمقوفة ضف ما اموتخم ساحت نم انوباتىأرف سوب رأاخيلمعرتأ

 . كح امهيفإب وتكمصاصر نم نيحولهيفاودجوف مترضحبت ودانلا حتفب ىمأو ةنيددملالهأ

 نا باكلاو سولاقو سويطب وس وميدو سنوربب و سنوظ-دكو سنوط صواخييل مو انيماشخمو
 ل اذاذه اوا_خدف نيد نعمونتغي نأ ةفاخع سونايق دمهكللم نماوب ره ةيتفاوناكر يمطق

 : اعنا مهدعب نمهماعيل ,هرب_ثو مهنأشانبتكا اناوةراجخلاب مهيلعدسف فهكلاب 7 1 مهناكب ربخأ

 .متاوصأ اوعفر م“ ثعبلا ىلع مهدت ةبآمهارأ ىذلا ىلاعنو هناحيسهللا اودجو او بحت هؤرقاماف

 وب رارفنممبايئل بت مههوجوةقرمشماسولج مهودجوف فهكلا ةيتفلا ىلعاواخدمأ هحييسستو هلأ

 : لا مهربخ ا ءاضعب مهضعب ملك مئهنأي 1نمةئامهار أ ىذلا ىلاهتوهناحبسةئلااو دجو هللادوحس هباخحأو

 ب طاصلا مهكلم ىلا ادب رباوثعب هباأو سوب رن امن سوايقد مهكلم نماوقل ىذلا نع

 انزيم نوكحتاة يآ سانلل ككلم ىلعةنلاهلعج هللا تايآ نم ةبآ ىلارظنن كلءل لحم
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 ا :11|كافعت ناكو سونايقد عباطب تب رض ىلا مهعم تناك ىنلامهنقفن نماقروذخأو 2

 باب تأ ىتحاهب لاس لو ىم مئاهنم بجتذ فهكلا باب نع ةعوزنمةر اجلا ىأ أر فهكلا بايب ىماماف اجراش
 اوكله اهأو سونا قد نأر عشب الو هفرعيفاهلهأ ن كح هارب نأافوُح قي رطلا نعدصي اي ايفحختسمةذب.دملا

 نامبالا ل هال تناك مالعبايلارهظ قوف ىأر فهرب عف ةرةئيدملا باباخيلمت ىتأاماف ةنس ةئاهلثب كلذ لبق

 بايىلا ىغمو با.لا كلذ ك رئمالامشوان.ءاهبا|رظني لعجو بحتاها :ارامافاهفارهاظ ناميالا يمناك ذا

 مهآر نكي لنيثدحةريثكاصاخشأ ىأرو فر ءل ناكىتلاب تسيل ةنب دملاناهيلا ليفن كلذ لثم ىأرف زنك

 نيب وهني بحكي : لعؤ هنم تأ ىذلابابلاىل عج زمنا اريحهن هيلا ليخخ وبكت و ىش؟لعف- كلذ لبق

 ةنيدملاذ هيف ةمالعلاهذ- هنوفح نوماس ناك لم | ةوعاما اذهامىرعشتسلا,لوقي و هسفن

 لخدمث هسأر ىلعهإءؤ هءاسك ذخاف مئانب سيل هن أى رب مث ملاح متانىلعل ةرهاظ مويلاواهب نوفختس.و

 ناريحهناىأروابجمت كلذهدازف مم نب ىسع مساب نوفلحباسان عمسفاهقاوسأ ىف ىشعي لعف ةننردملا
 سما ةيشعامأ !ذهام ىردأامهللاوهسفن فلوقي وهو ةنيددملا ناردج نمرادج ىلاهرهظ !دنسم ماقف

 نب ىسعرك ذب ناسنا لكعمساف مويلاامأو ل_تقالا ميم نب ىسعرك ذي نم ضرالا ىلع ناك سيلف
 افك[ تلم برقب ةنيبدم معأامهنلا و فرعأىتلاةني كلاب ت سيل ذه لعا هسفن ىفلاقمث فاخال سم

 |سمأو ًالسم ىف لعله سفن ىفلاققف نموسفااهمسالاقف ىتفا.ةنسررملاةذه عشا مال لان 0 ناربملا ْ

 ماعطلا نوعاتبي نيذذلا ىلا ىضف كله فرسثاهيف ىنببسي نا لبق جوردا عرسأن اىلق<هلاو ىلقع بهذأ

 ىلارظن و لجرلا اهذخافاماعط قر ولاد تسب هاتر دل .راهاطع أ وهعم تناك ىتلا قرولا مط جرخاف

 ل-جر نم مهنيب اهنوحراطتياوأءج م ” راظنف هباهصأ نمرخ الجر اطوانفاهنم بكفاهشقنو قرولا بريق

 ْض 0 ازنك باصأ اي نا سمب مهضعل لوقيو 0 واهنمن 00 1

 لاقف 0 ايقد هلم ىاهباوبهذي نا نوديرباا مناد 1:9 5

 نم ىتفابهلاولاةفدب ىلةجاحالف ميماعطاماواهوكساف قرو متنخأ ادق ىلعاولضفأ امينيفو ايدك ول

 6 .راشوءهائر او انعم قطن انمهينخ نادي ركن ًاونيلوالازونكن م ازرنكت دج ودقلةللاو كنأشامو ل ا

 لاق مطوق عمساملف كإ| ةقيفهيلا كماسنؤ ناطلسلا ىلا كام حن لعفت منا كناو تدجوام كيلع فذ هيف

 اضل م لعجو تدجوام متكت نا عيطتستالقلا او كان !ىتفايهلاولاقفهنمرذح تنك م هي ودق هلل 5
 هقنعىفهو>رطفهءاسك كدا ماكتشرالهرأراملف ئيث هيلا هناسل ىلعر < لىتح فاخو مطلوقيام ىردبأ

 لهأ هيلع ميج هاك هعم لج ر هج كك لقد اهيف نمهب عمس ىتحة نير دملا ككس ىف هنوبحتس | وأعج ر ١

 هفرعنامو طقابشدانب ًارامؤةئيدملاهذهلهأ نمىتفلا اذهامةنناو نولوقي وهيلانورظنباوأعجو ها |
 هنونأي ا مهناواهله أ ءامظع نم هناوهنش , كلابهتوخاوهابأ ناانقيتم ناكو ملوقيام ىرذب الاغتيال

 هالو ءوقتخ ذا مبدأ نممملخيف لح ضعب ثأر ظني نايا ماقوهانيبفهب اوعمساذ ٠

 رخآلامساو سوب رأامهدحأ مسا ناحلاص نالج رامثو اهيمأن ارب دين ذالااهم ريدموةشردملا سيرا

 الاهشوانمي تفتلي لعفرابجلا سون ايقد ىلا هب قاطني اة |هنااخياك نظام بلا هباوقلطن |اماف سويط

 هلاوءامسلاهلا مهللالاقو ءايسبلاكاهسار عقر نونا نمور تسال انور ١ ١

 اوقرف هسفن فلوقي ل عجورابجلاا ذه دتعهب ىنديؤتكتماحور ىمجو ًاواربص مويلا ىلع غرفأ ضر رآلا

 انقئاوتانك دقانافرابخلا اذه ىدب نيباعيج موقنف ىننوت ًايمهتيلاب وتم هلام نوماعب موتيلاب ىفوخ ا نإ لى !ٍ

 نيهلملان يلج رلاىلا يرتاادفترسالوتاس ل قرخشاالرا دسار الناسلا : ١

 ا

 (كل: - (نزان) - 51)
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 دبعياوناكى لا مهنا مهعماوجرخأو بكومو ىز ىف ميظع مط ديع قاوجرفن: بئاوذىوذن؛ روسم ْ

 : : مهمرجب باقع ىنبيصإالثل موقلاءالؤهر هظأ نيب نم ج رخأ«_فن فلاقوهنامادحاو لك ىفخأو

 «ىمأ ل ثم ىلعنوكين أاجرفهدحواسلاج هآرفرننآج رن مئهبف سلف ةرجعش لظىلا ىهتت اىتحمهنم باش
 اكو كعجامضعبل مهضعب لاقفاوعمجافاعيجاوجر فن رنا جون مثرمأ ىلعهرهظي نأ ريغ نمهيلا سلجو
 ىلا هرس دحاو لكش في و اواخيف نييتف لكجر خيلاولاق مث« سفن ىلع ةفاخخهبحاص نمهناميا متكدحاو
 ضعبل مهضعب لاقف مهنم ب, رق مظع ل بج ففهكلا اذاو ناعالا ىلعاعيج مهاذاف كلذاولعفف هبحاص

 ادزاو نينسةئامئالثاومانف ديص باكمهعموفهكلااواخ دف هتجر نم كب ركلرسشني فهكلا ىلا اووأف

 ىح وللا اوعضو وكاللانالفننالفةكلمفاذك ةنسفاذكر رهشىفمهاندقف انكوامءانأ نالف 9

 اوناكف كلم ىف سانلا بزحتف ةنس نيتسو اينامتهكلم قب كالماماف سور ديب هللا قي اص لجردالبلا كلت

 ىلا عرضتو حاصلا كاملا ىلع كلذ ريكسفاهب ب ذك, نم مهنمو ىح ةعاسلا نأ لعب وهّنلاب نم ويب نم مهنماباؤححأ

 3 االاةايحال نولوقي و قحلالهأ ىلعنورهظي ونودي زلطابلا لهأ ىأراملاديدشانزؤح نزحوهللا

 6 اراماف نيد راوحلاةلمو قحلا نعسانلا نوجر خب اوداكىتةعاسلابن وب ذكي اواعجو هنماولبقي لف قلخلا
 راهنوهإيلبأدفهيلع سلخ ادامر هتحت لعجواحسم سلو هيلعهباب قلغ أو هستي لخد اصلا كلملا كلذ
 ”هياعمهام نالطب مط نيبتةنآمط ثعب افءالؤه فالتخا ىرتدق برلوقي و كبي و ىلاعتهللا ىلع رضتي

 زببي وفهكلا باهسأ ةيتغلا ىلع ر هظي نأدا ارامدابعةلله» رك ىذلا ميحرلا نجرلا ىلاعت وهناحبسمتلا نا

 موردي اصلاهدبعل بيسي واهيف بي رالةيت 1 ةعاسلان ا اوماعيل مهملع ةجخوةنآ مهلعحبو مهنأش سانلل

 ا ىتب وفهكلا مف ىلع ىذلاناينبلا كلذ مدهبن أس ايلوأهمسا ناكوفهكلا كلذهيف ىذلادلبلا
 راب ىلع ناك اماعزن ىتحةريظحلا كلتاهس ناينبي وةراخلا كلت ناعزنيالعف نيمالغرجأتسافهمنغل ةريظح
 لاعتو هناص.سهنلا نذأف هكلا باب تقام بعرلابسانلا نع ىلاعتهللا مهبحو فكلا باراصقو فهكلا

 1 ورع يع .رفاوسلؤ ف هكلا قار هظ نيباوسلح نأ ةيتفلل ىق وللا ىحناطلسلاوةردقلاوذ

 'مهتليل نماوحبص أ اذااهنم نوظقيتاوناكى لا مهتعاس نماوظقينسااىاكض عب ىلعمهضعب لسف مهسفنأ
 يح مهتيبك مهناوهنور كن ئش مهناولأالو مههوجو ف ىربإل نولعفياوناك اك اولصف ةالصلا ىااوماق
 رسانلا لاقامبانشبن أ مهتقفن بحاصاخيلقلاولاق مهتالصاوضقاماف مهبلط ف سون ايقدنأ نوريمهواودقر
 اليخ دقو نودقرياوناك امضعبك اودقردف ممنأنونظي مهورابجلا اذهدنع سمأ ةيشعانن أش ف
 ًااموبانئبلاولاقاماين متثبل؟ ضعبل مهضعب لاقف مهنياولءاست ىتح نومانياوناك امل اوطأ اومان دق مهنأ

 ب رب وهو ةنيددملا فمتسلا دقاخييل مط لاقفري سي مهسفن ىف كلذ لكو متنبلا-: لعأ كب راولاق موب ضعب
 وماعا هاتوخ |ايانيماسكم مطل اقف لعف كلذ دعب هنلاءاشاف كلتقي وأ تيغاوطللاوحذتف ويلاكب قؤينأ
 قيام عمستفةنيدملا ىلا قلطنااخياقلاولاقمئةتاودعم اعداذا كن امادعباو رفكتالف هللا وقالمكنإ
 عاندزو هبانناف اماعطانل غتباواد_أ كب نرعهنالوفطلتو سونا يقددنءانيف رك ذب ىذلاامواهمانل

 ركتتي ناكىناباينلا ذخأو هبايثعضوو لفي ناكاك اسلم لعففاءايجانحبص أد قف هبانتئج ىذلا ماعطلا



100 

 ىلا سونايقد قلطناومدنع نماوجوخاف مهب ىمأم ملوقعىلا نوعجرتفهيف نورك ذنالج كلل عجأ

 اوركأف مهرك ذب نأ مدقاذااوفاخواوردابهجورخ ةيتفلا ىأراسلف هرومأ نسيب مم رق ىرتسأةنيدم |

 لااوقلطني مقام اودوزتي واهنماوقدصتيفهيبأت دب نمةقفن مهنمدحاو لك ذخأي نأ ىلعاوقفتاو مهني |

 هول كونا ماد حام وهيفاوثكمف ع سواحنيهللاةب : لبج ىف ةنيدملا نم رقفهك |

 قيامباوقلط اواهنمق دصتف ةقفن ذاق هيب أت يي ىلا مهنم ىتف لكدمع كلذ ىلعا وقفت سافءاشيام مهب عنسيف |
 مهعبتف بلكب اويمرابحالا بعك لاقويفااوثكسف فيكما كلذاونأ ىتح ل ناك باك يعبتاو هلا ا

 لجوزعهللابابح أب حان ىنماوشختال ىنم نودي رئامبلكلا مطلاقفارا ىم كلذاوا ءففداعف دودرطف | 0

 مهنيد ىلع مهعبتف باكهعم عارب ,اورفةعيساوناكو سونايقد نماوب رهسابع نب! لاقو ؟سرجأ |ىتحاومانف'

 مايصلاوةالصلاالا لمت مط سله يفاوثءلف سابع نبا لاق فيكلاىلادلبلا نماوجر فن باكلامهعبتو |

 مهقازر مط عا ناكذاخيلع همس | يهنم ئقيلا يناش اواعسو لج دز هنن حاولا اغتباديمصتلاو حيبستلاو |

 ذخأب مث نيك اسملا بايك ةئراباث سلةنب دملا ل خد اذا ناكو و مهدلجأو مهلجأ نم ناكوارسةنيردملا نم |

 ىلا عجري م ئشب هبا أ دوهرك ذ لهربخلا مط سسجعتي راباريشواماعط مل ىرتشيف ةنيدلا للا قطو حل

 تيغاوطللاوحذ.ن أ اهلهأ ًاءامظع سو ةند , دما سون ايقدمدق ماوثبلي ن ًامئلاءاشام كلذب اوثبلف هباعصأ |

 هعمو كس وهو هباصأ ىلا عجرف مهماعط هباعصال ىرتشيةذي دبل ناكو ناسجالالهأ كلذ نم ع زفف | ا

 اوعقوو اوعزفف ةنيدملاءامظع عماوسعلاواورك ذدق مهناوةني ملا لخددقرابحلان ا مهربخأف ليلق ماعط |

 مسؤراوعفراهاتوخ اال مهطلاقفةنتفلا نم نوذوعتب وهنلان وعرضت وهللا نوعدب ادوح-س آ

 اوساجمُ سمشلا ب ورغدنع كل ذو عمدلا نم ضيفن مهني رعأو مهسؤر اوعفرف كب رىلعاواكوتواومعطاو |
 مهبلكو فيكسلا ف هن اذ ؟ىلعل جو ,زع هللا برضذا كلذ ىلع مهاميبفاضعب مهضعب رك ذيونوثدحتي

 نمناك اماف مهسؤر دنع مهتقفنو نونقو « نونمؤم مهو مهباصأ أامهباصاق فهكل بايب هيعارذ طسابأ

 نبذلاةيتفلاءالؤه نأش قءاسدقل ةنيدملا ءامظع ضعبل لاف مهند ملفمهسمتلاو س ونايقد مهدقفتدغلا |

 اودبعواوبانمهنامبيلع هجالتنك امىرىمأ نماواهجام مهلهجل مهاعابضغىب نأ اونظدقلاوبهذ أ
 اؤاشولو الج أ مط تلجأ تنكد قةاصعةد مص ةرؤاموق مرت نأ قيقحبتنأ|مةني.دملاءامظعلاقف ىتط 1|

 لاقف .هبىتاف مهمابآ ىلا لسرأ مث ادي دشابضغبضغ كلذاولاةامافاوب وتو مهكلو لجالا كلذ فاوعج رلأ

 انلاوماباوبهذ مهناةدىم موقبانلاتقن لف كلصعن ملف نكامأ اولاقف قوصعنبذلاةد رمل كتانب أن عىنوريخأ

 ى ردبأم لعج و مهليدس ىلخ كلذهل اولاقاماف سولحن» :؛ىدب ل بج ىلا اوقلطنا مئةنيدملا قاوسأ ىف اهوكلهأ و

 َن الجو زعةشادار أو مهياعفهكملا ٌتايدسي مأت نأهسفن ىف ىلاعتوهناحبس للا قلاف ةينفلاب عنصيل“

 هللان ا واهيف بي رالةينآ ا ةعاسلا نأ مط نيب نأوم هءاعب نمفلخت_بتةمال ةنآمهلعجب وكلذب مهمركي

 اشطعواعوج نوتومي مهفيك قرهاكمه هوعدلاق "و ,ويلع دسف فوكلاب س :ونامةد يمافر ,وبقلا ف نم ثغبإا ْ ْ

 لجوزعهللا فوت دقو مهب عنصيام نوماعي ظاقب أ مهنأ نظي وهو مهاربقهوراتخا ىذلا مهفهك نوكيو ||
 لامشلا تاذو نيه تاذ نوبلقتن مهم .ثغام هيشغدق فهكلابابب هيعارذ طساب مهبلكو مون ةاذو مهحاورأ | ظ

 اتها سانوررخألا مساو سو رديامدحأ مسا مهنه ناك ونايقد كلملاتبب ىفنينمؤم نيلجرنام | |

 نمتوبات فام الع وصاصر نم نيحول ىف مهرابخأ اومهباسن ًاومهءامسأو ةيتفلاءالؤه نأشابتكنأ [| أ

 معيف ةمايقلا موب لبق نين :مؤماموق ةيتفلاءالؤه ىلع ر هظي نأ ثلا لعلالاقو ناينبلا ف توبانل العجي و سا ْ |

 ه«موقووهتام م قيام سونايقد قب وهيلعاينب و كلذ العفف باتكلا أ ارقي نيح مهربخ مويلع حتف نك

 نيقولعمانايتف فهكلا باغحأ ناكر يمع نب ديبعلاقو « كولملادعب كولماتفلخوةريثكهدعب نورق

 اذكه سواحني هلوق 4
 اهضعب ىفو خبسنلا ضعب ىف
 ناويحلاةايح فو سواخم
 ها ررحيلف سولحنم

 هححدحعم



 نسحأ مهب أ ,هوابل)
 ةنيزلا هذه نم (اهيلعام

 ءاسلم اًضرأ (اديعص)

 اهيفتاينال اساي(ازرج)

 ةبشعمءارضخ تناكن أ دعب
 اهترامج دعب اهديعن ىنعملاو
 ناويحلا ةتامابابارح

 راجشالاو تابنلا فيفحتو
 نمرك ذاملو كلذ ريغو

 نيي.زم ةلكلا .كآلا

 نماهفوف قلخام ضرالا
 اطرصحال ىتلاسانجالا

 نكي مناك هلكك لذ ةلازاو

 باح أن أت بح مأ) لاق

 ناىن# ( ميقرلاو فهكلا
 باح ةصق نم مطعأ كلذ

 م-متايح ءاقباو فيكلا
 فيكلاو ةليوط ةدم

 ليجلا ىف عساولا راغلا

 وأ مهلك مسا وه مقرلاو
 بتكب اتك مسا دمه رق

 ليبخلا مساوأ مهت أش ىف

 اوناك )ف بكلا هيف ىلا

 اوناكئأ (اباننانا نم

 افصو اننأبا نمابحم ةنآ

 بح تاذىلع وأ ردملاب

 ىوأ) ذارك ذا ىأ(ذا)

 اولاقف غمكلاىلاةتفلا

 (ةجر كندل نمانئآانب ر

 كتجر از نمةجر ىأ

 نمالاو قزرلاوةرفغملا ىهو

 'ىهد) ءادعالا نم

 ىذلاىأ (ان سعأ نم انل

 ةقرافم نم هيلع نحن
 ىتح (ادشر) راقكلا

 نبدشار هببس نوكن
 كاضر قب رطانلرسوأ|ادسأ كنمت ير هلوقكهلك !ذشران يمل عجاوأ نبدتهم

 نولعاجلاناو) هلوقباهيلا ليلا فدهز مئاهب رارتغالا كرتواهيف دهزلا لمعلا نسحو (المع (١94

 عيجنا ليقوهنردقلاكو ىلاعتهنلاةينادحو ىلع دناهنوك اهني ز تلق نيطايشلاو براقعلاو تامحلا

 | هده لخدبال نأ ىلوالا ليق ناسنالا ناويحلا عاونأ !فرشأو ناويحو تابنو ندعم ةثالث ضرالا فام
 مهبأ) مهريتخ مهوابنل ىنعمو كلذ لخ ديال نأب جب ىلبب نف (مهوابنل) ىلاعتهلوق ليلدب فلكل ةئيزلا

 ةنيزلا نمىأ (اهيلعام نولعاجلاناو) اهيفدهز واين دلل كرتأ |م«ياليقوالمع ئأ ,(الع نسحأ

 || وهليقو ضرالا هج وديعصلاوةيشعمءارضخ تناكن ادعب اهمف تابنال ضرأ لثم ىنعي از رجا ديعص)
 || دما تننظ ىأ (تبسحمأ) ىلاهثو هناجبس لوقف ئشهيف تبنيال ىذلا سبايلا سلمالا ازرجلاو بارتلا

 1 [بعاباوسل مهناهانعم ل يقواننابآ نم بحت مهىأ (ابحعانناآن ما اوناكميق رلاو فهكلا بامسأنأ)

 ||| لبجلا ىف مساولار اغلا فهكلاو مهنم ب عأ ب ئاجتلا نم نوبفامو ضرالاوتاومسلا نمانقلخامناف اننآي

 أ صاصر نم حوللا ناكو فهكسلا باب ىلع عضو مئمهتصقو ف وكلا باع ءامسأ هيف بتكح ولوه ميقرلاو
 | | ابجحالا بعك لاقوفهكلا باعصأ « يف ىذلا ىداولا مسا ميفرلا نا سابع نو ةراج نمر قو

 | للارك ذم ف يكل باعأ هيفىذلا ل بحلل مسا ل يقو فوكلا باح اهنم جرخ ىتلاةيرفلل مساوه

 ا ' | هواعجو هلا اوراصىأ (فيكلاىلاةينفلا ىوأذا) لئاق نمزعلاقف فهكلا باه ةصق لجوزع

 || قازخ نمنح ءأ (ةجر كندلنمانن ا راولاقف) بابشلا نم ىرطلاوهو ىتف عج ةيتفلاو مهاوأم

 | انلولص أ ىأ(انا ”ئهو )ءادعالا نم نمالاورسنلاو ةيادطاانل بهو كناسحاو كلضف لئالجو كتجر

 هلك ادشران ىمأ لعجاو ءانعمليقو نيب دهم ني دشارهببسب نوكن ىتحىأ (أدشران ممأ نم)

 ة6هيلامهجورش بيسو فيكلا باخصأةصقرك دو

 اودبع ىتح كولملاتغطواباطخلا مويف تمظعو ليجنالا لهأ ىعأ ج صراسي نب دمتو حسا نب دمت لأق

 || نم كلذ لعف نم ناكوهديحونو هنلا ةدابعب نوكسمقم يملا نيد ىلعاياقب مهيفو تيغاوظالاوحذو مانصالا
 || مورلا ىرق لزني ناكو هفلاخ نم لتفو تيغاوطلل ذو مانصالا دبع سون يق ده لاقي مورلا نم كلم مهكولم
 اقيكلابامساةنيدم لزئاملفهلتقي وأ مانصالادبعي ىتحهنيد نعهنتفالا ادحأاهطزنةيرقىف كرتي الف
 مهوعبتي ن أمه م ورافكلا نماطرش ذا فهجو لكى اون رهوناميالا لهأهنم سا سوسفا اهمساو
 ش نيب ولتقلا نيبمهريخيف سونايقدىلا مهنوجرخي ومهنك امأىفناميالا اهأ نوعبتيطرمشلا كئلوأ لعخ-
 | ىفةدشلا لهأ كلذ ىأراملف لتقيف هتلاريغدبعي نأ ىلإب نم مهنمو ة ايما ف بغرب نم مهنخ مانصالا ةدامع

 | ىلعمهداسجأ نم مطقام مج و نوعطقي و نولبتقيف لتقلاو باذعلل مهسفنأ نوماساواعج نامالا

 ||| اواغتشاواوماقفادبدشانزحاونؤحةيتفلا كلذ ىأر و ترثكوةنتفلا تمظعامافاهماوبأو ةنيدملاراوسأ

 | ىلااوعرضتواوكبورفن ةينامث مهو مورلا فارشأ ن ماوناكو ءاعدلاو حيبستلاو ةقدصلاو مايصلاو ةالصلإب
 [|| فثكا ًاططشاذاانلقدقلاه اهنود نموعدن نل ضرالاو تاومسلا برانب رنولوقياولعجو لجوزعهللا

 | مهالصماواخ د دقو كلذ ىلع مهاهيبف كتدابعاونلعي ىتحءالبلا مهنع مفراوةنتفلا هذه نيئمؤملاك دابع نع
 1 | نعكفلخام طرشلا مط لاقف لجوزعهئلا ىلا نوعرضتي ونوكس ادوحس ,هودجوف طرشلا مهكرد دأ

 | ةرفعم عمدلا نم مهنيعأض فن مهبىناف مهبلا ثعبف ةيتفلاربخ هوريخاف كلملا ىلا اوقلطنا مثكلملا سعأ

 ةوسأ كسفنأ اوا_عجتو ضرالا ف دبعنىتلاانتهآل عذلااودههننأ معتم م مط لاقق بارتلاب مههوجو
 | ءلماطاال نامه ريك ًاوهوانيملكملاقف كنق أن أاماوانتط ١ ًالاوصذن نأامااوراتخا تندم لهأ

 |١ ءاياودبعت هاياادبً اصلا خانسفن أن مريكاودجلاهلادب اها هنود نموعدن ناهتمظع ضرالاو تاومسلا
 ْ ,كلملاعمساملف كلذ لش هباعصألاقو كلا دبامان عنصا ادبأاهدبعن نلف تيغاوطلاامافريخخاو ةاجنلا لأن

 | :دعوأام م؟لزجتأو ؟ل غرفأسلاةوةضفلاو بهذلا نم مهيلعتناك ةيلخو مهبايث عزب سعأ مهمالك
 ىتح مك كلهأ نأ ٍبحأالفعنانسأةثيد>انابشم ارأىنأالا جل كلذ لأن أىنعنجاموةب وقعلا نم

1 



 لزجأ ىلع هنودمحيو هيلغنوُشي فيكم ههققهدابغعهنلا نمتانآرقاا(باتكلا) لس وهياع هللا لص دم (هدبع ىلعلز:أىذلاةليدجلاال ظ

 جوعلا نمأيش ىأ(اجوعهللعجب لو) مهتاحن ببسوه ىذلا باتكسلا نم لسو هيلع هللا ىلص دمت ىلع لزن أ امو مالسالا ةمعن ىهو مهملع هن امعُأ
 نمهبنم ئشجورخو هيناعم نعضقانتلاو فالتخالا ىنن دارملاو ج وعهاصع فوج .وعهبرىفلاقي نايعالا ىف جوعلاكىناعملا ف ج وعلاوا

 ثايئاو جوعلا ىف نيب عما ةدئافوةماقتسالاهلتبث د قف جوعلاهنع ىفناذا هنالابقهاعجو هريدقتورمضمهباصتت اوايقتسم (امق)ةمكسحلا

 (991/) نال ارذن أى وعفمدحأ ىلءعرصتقاامئاو (اديدش) !اذع(اسأبإلاو "

 هدنع نم ىأ (هندلنم) سب باذعب للاعتوهناهسهلوقوهوادب دشاسأب اور فكن يذلا ذنيل هانع#

 هيف نيميقم ىأ (هيف نيثكام) ةنجلا ىنعي (انسحارجأ ,طن أ تاحلاصلا نوامعي نيذلا نينمؤملا رمشدب و)

 ىأ(ًٍبذك الانولوقي نا) ديلقتلا ليبس ىلع مهناسل ىلءىرج هناكف نالطبل و داسفلا ةياغ هنوكاةتبل
 ريغهلنا هلئاق لع عممهضعبدازوهنع ريحا قياطيال ىذلاريمخاهنابذكلا ةقيقخ ليقايذ كالا نولوقيأم

 هقلخ ىلع هماعن اي هسفن ىلع ىلاعتو هناحبس هللا ىنن أ( باتكسلاهدبع ىلع لزن أىذلا هلل دجا) لجو زعهلوق هلأ

 رئاس ىلءامقوأ حفصتلا دنعج وعىندأ نمولخالو ةماقتسالابهلدوهشم ميقتسم برف ديك أاتلاوخآلا نع ىنغامهدحأ فوةماقتس
 نيذلار ذنيلواص أ وامهدحأ ىبعرصتقافابير اباذعم انرذنأاناهلوقك نيلوعفمىلادعتمرذن أ (رذنيلإلاهتحصب ادهاشاطاقدصم بتكتا

 هيلعرصتقافهيلا قوسملاوههب رذنملا
 نمارداص (هندانم)

 0 0 ليم دج دبع ىلعل ازتأام د متاببإلا ىه وبال ادهن ارجاع هنودمح وهيلعن ونش, فيك هدابع مع

 ا 1 لازنا نالو ذاب ٍاسوهيلع هللا ىصهلوسر صخو مهزوفو مهتاحن ببسوه ىذلا باتكلا نم سو هيلع هللا

 ارجأ) مط ناب ىأ(م 8 أيشهللعج ل ىأ (اجوعهلل مح لو مومعلا ىلع سانلارباس ىلعو صوسحلا ىلع هيلعةمعن ناكنارقلا

 رشدي و ةنجلا ىأ (انسح ليقو هيئاعم نع ضقانتلاو فالتخالا قندارملاو نايعالا ف جوعلاكىاعملا ف جوعلاو طق جوعلا نم

 (نينك ام) ىلعوةزح أ ل ([بق) قولذعريخلاق جوع ىذريغابب رعانارق ىلاعت هلوق ىف سابعنإ نع ىوراقولخ هلعجي مهانعم
 (يف) مط فوهنملاح || (|ديدشاسبرذنيلالاهعئارمثلاخسانوا هلق دصمواهاكبتكلا ىلعاوق لبقوال دع سابع نب لاقواهقتسم

 ادبأ) ةنجلاوهورجالا ف

 نودنيرذنملاوك ذ(ادلو || لب رع نعردصيول مطوق نأ ىنعيهذاختإب ودلواب ىأ (لع نمهب مطامأد لو هتهاذختا اولاق نيلارذني ول دبأأ)
 لوالا سكجمب هب رذنملا || نوكيدقرعلا ءافنتاتلق لع نمدب مهام ليق فيكسف لاح سفن ىفاداو هللا ذات تلف نآف طرفغملهج نع
 هرك ذ ميدقتل ءانغتسا || مهفالسالالو ىأ (مهابالالو) هب ملعلا قلعت ميقتسيالالاح هسفن فن وكي دقو هيلا لصوملا قي رطلابلهجلإ
 دلولاب ىأ( لعنمهبمطام) || مه .ركفو مطوقع هبكحتالهن واوقي ىذلا اذهىأ(مههاوفأ نمج رخكةلك )تمظعىأ(ت ربك ) لبق نم

 نكلو لع نعردصب ماذه

 تلق ناف طرفم لهج نع مهتمريثكلا ناعمابذك هنوكيدلولات ابثاب مطوق فصو ىلاعتو هناحبس هللا نال ل طاب ليقلا |ذهو قب اط
 هسفن ىف ادلو ياذا || قدصلا فالخ ب ذكلاوبذكو وهف هنعر خلا قباطيالريخ لكن اانماعفالطاب هنوك نوماعيالو كلذ نواوق

 مهام ليق فيكف لاحم لجوزءهلوقو بذكلاريثك ناكاذابوذكوباذك لج رو لطايلاىلا قحلا نعفارصنالاوهلي
 اقيرطلاب لهجسللاءا دل || فانز ىاتلقنافاملةنب زوهشرالا قام عج لفرءاحلصلاو عاملا هندارأ ليقو نيالا ل معلا ءافتت اوهتلاحتسال ملدا |ليقوراهنالاورجسشلاو تابنلا ىنعب ليقواهنم نسم ودل نع ز نماهله' و |[ يع نيام | تنين دوك ماعم طيز سرا لددتسما) تضر[ مهام هانعمتلق لعنمدب || شن (تردلا ا ةباوشوي ل ناو محدعب نم ىأ (مهران [لع) كسفن لت ىأ(كح 3 [ماف)

 اهنم نحتسياموايندلا فراغ

 فريمضشلاو ةلك اهربك امل يةهناكب جلا ىنعمهيفوزييقلا ىعبض (ةلك' تربك )نيدلقملا ( مهئابآلال او) لاح هسفن ىف هنالوأ هيلا لص

 ىلع مئارتجالاماظعتسا ديفتةملكل ةفص (مههاوفأ نم جرخت) اهبةديصقلا نوم اكلك تيمسواداوهنلا ذا مطوق ىلا عجري تزل

 نومظكيلب هباوهوفتي نأ ن وكلا مال تاركسنملا نم سالا بوق ىف ناطيسشلاهسوسوب ا اريثكن اف مههاوفأ نماهجارشاواهبقلطنلا
 مخاب كلعلف) ابذك الوق ىف وذحردصل ةفصوهايذك الا كلذ نواوقيام (ابذك الانواوقينا) ركنملا اذهلثءفيكفويلع

 هقراف لجرب مهيأون ىلع فسالا نمهلخادناموهباونمؤي لو هنعاولون نيح مهاياوههبش .رافكلا اراث آىأ( مه كد ىلع) كسفن ل تاق (ك

 , (اقسأ) نآرقلاب (ثيدحلا اذهباونمؤيملنا) مهقارف ىلعافهلتو مهيلعا دجو هسفن مخي ومه .راث ١ ىلع تارسح طقاستي وهف

 . اهلهالواهط ةنيزن وكين أ لصيام ىأ (اطةنيز ضرالا ىلعامانلعجانا) بضغلاو نزلا ىفةغلابملا فسالاو نزلا طرفل ىأهل لوف



 | هلف) مني توون ديم سال نبذه ىأ كى ودزجو هدام دتببضائر ديكوتا تدبزامو هبا فان نم وع (اوعدلامإأ)

 ًاهنوكنعمواهتمامهتالنامسالا ناذه نسحاهلك ا ان تنسحاذاهنالىسحلا

 ميظعتلاو سدقتلاو

 (كنالسب رهجتالو)
 ىلع كتالص ةءارقب

 هبال فاضملا فذح

 ةتفاحلاو رهجاذاسبلبأل

 توصلا ىلع نابقتعت
 لاعفأ ةالصااو ريغال

 هللالوسر ناكو راك ذأو

 عفري ل سو .هيلغفتلا لص
 اهعمساذاف هتءازقب هتوص
 اوبسو اوغا نوكزمثملا

 نم ضفخب نأب صمأف
 ىتحرهجنالو نعم اوهنوص

 ىنح (اهب تفاحتالو)
 كفلخ نم عملا

 نيب (كلذني غتاو)
 (اليبس) ةتفاحناورهجلا

 رهجتالو هانعموأ اطسو

 اهبتفاختالو اهلك كنالسب
 اليبسكلذ نيب غتباواهلك

 ليللا ةالصب رهجتنإب
 راهنلا ةالصب تفاحنو
 كناعدب كنالصب وأ

 مىذلاهلدجلالق د)

 تصر م (ادلو دخت

 وشب و ىراصنلاو دوهلا

 كب رشهل نكي ملو) حيلم
 معزامك (كلملاف

 ه نكي ملو) نوكرشملا
 لذا ىأ (لذلان هىلو

 هفصوهمظعو (اريبكست» هريكو) هنالاوعاهعف دياهبةلذم. لجأ نم ادح أ لاوبوو أر صان ىلإ جاتحيف

 هللا دمع ىنن نم مالغلا حصفأ اذاناكو زعلاةنآ ةبآلا مالسل اهيلع ىنلا ىمسو كي رشوأداوه نوك,نأ نمربك أ أهنأب

 «ميحرلا نجرلاهنبا مس 6 قوكت ايآرشعو ىرصب بأ ةرشع ىدحاوهنام فهكلاة وس

 ب فلا ىتاعع ةإةَمسماهناءامسالا نسح

 بالزئاف نيطاوعدب وهو انّتط [نعاناهني ادت نا لهجوب ألاف نجرايةللاايهدوحس ىفلوقب لعل

 غن 0 يسمو الا ادهم وأ مسالا اذهم هومسف ىلاعت هلل نامساامهما هائعمو هب لإ

 ْ ناممالا نا ذهفاهلكم اهم تنسخ اذا ىنعي ( ىنسملاءامسالاهلف) هنامسأ عيج نموأمت 0 ذو متيمس نيمسالا

 تفاحتالو كنالصب رهجتالو) ديجلاو ميظعتلاو سي دقنلا ىناعم ىلعةامّتشماهمأ ىنسحاهنوك ىنعمواهنم

 ملسوعيلعهنلا لس للا لوسرو تلزن لاقاهب تفاخنالو كن الصب رهجالوهوق ىف سابعنب! نع (ق) (اجب

 جنا ازنأ نمو نآرقلا اوبس نوكرشملا هعمساذاف نار قلابهن وص عفر هباعاب ىبصاذا ناكو ةكم ف تخم
 دق ناوكرشلا عمسيف كتءارقب ىأكنالصب رهجنالو لو هيلعمتلا لص هيبنا ىلاعتو كر ابتةهللالاقفهب

 |دنيب غتباو ةءباورىف دازاليبس كلذ نبي غتباو مهعمسنالف كياوصأ . نع اههتفاختالو ناآرقلا

 عو ىخنلاوةشئاعلوقوهو ءاعدلا ف ةبآلا تزن ليقو نآرقلا كنعاوذخأب ىتحرهجتالو مهعمسأ

 وب نم بارعأ ناكل يقوءاعدلا ف كلذ لزن تلاقاهمتفاختالو كتتالصب :هجنالو ةشئاع نع( ق) لوحكمو
 رهجنالو لجو زعهللالزئاذكلذب نورهج ادلووالامانقزرا ميلا ول ل غومباعمها ىو الوسر ريساحال

 ىأ (غتاد) توكسلاو توصلا ضفخ ةتفاخن اهب تفاخالو كناعدو كنن» ارقب كتوص عفرتال ىأكنالصب

 ل سو هيلعهنلا ىلص ىنلا نأ ةداتق ىل أن عءافخالاورهجلا نيباطسو اقيرطىأ . سو بللطا

 "ع '. لاف تيجان نم تنس أ ق الافق كتوص نمضفختن ًاونارقلارقتتن أوكب تررمرك ىناللاق

 ةقناطيشلادرطأو نانسولاظقوأىفالاقف كتوص نم عفرت تنأأوأر قت تنأو كب تر يصر معللاقو اليلق

 هددع نأ سو هيلع سمينا أ (اداو ذخر ىذا دلال ىذمرتلاهجرخًااليلق ضفخا

 00 ال نال اردتإملا ضرععلا هلل دج |هانعم ليقو هّتننادحو ىلع

 لجوزعةللاوهئاضقن دعب هدلاو ماقمم ءوقيدإولا نا ليقوم دبع ىلعهمعنب ضاف أ دلوهل نكيملاذاو مدلول

 8 |هذهرابتعا ف ببسلاو ( كلما ىف كير هل نك, ملو) دماحلا عيب قحتملاوهف صئاقنلا عيج نعلاعتي

 ل اذيرلهناءانعمو (لذلا نمىلوهل نكي مو) لوقا ذكور كسشلاو دمحالاقحتسم نكي لكبرشمل ناكولدنا
 آذاليقوفووأ كي رشو ا دلوهل ن وكن أ نعهمظعو ىأ (اريبكستهربكو) هبز زعتي رصان ىلا جاتحيف
 ننال وسرلاق لاق سابعنب | نعدماحلا عاون :أعيجلابج .وتسم ناك ىلولاو كب رسشلاو دلولا نعاهزنم ناك
 نبمئلا دبع نعءارضلاو ءارسسلا ىفةئلانو دمحينبذلا ةمايقتلا موب ةنحلا ىلا ىعدبام لوأأ ٍلسو هيلعةتلا ىلص

 5 ةبعنإ رباج نعد دمحتال دبعةللا رك شامر كشلا سأر لل دجلا سو هيلع ةنلا ىلص هللالوسر لاقلاق رمع

 5 اقو ىدمرتلا هج .ون أ هتنداالا هل الرك ذل ا لضف او هند دجاءاعدلا لضف نا لاق لس .وهيلعةنلا لصةننالوسر ناةللا

 عب رأت ىا مالكلا بح أ ٍرسوميلعهنلا صل لوسر لاقلت بدذجنةرمس نعبس رغ نسح ثندح

 هباكر ارسأوهدارمب لعأةنناو لس هجرخ أت أدب نهياب كرضيإال ند جاو هللا ناصبسوربك ًامتناو هتاالاهلاال

 «فيهكلاةروسريسفتا»
 ةلكنوعبسو عبسوةئامسجو فل اهنالكو ة "1 , !ةرمش ع ىدحاوةثاماهنأب اوةبكم ىهو

 اهرسنوتسوةنالثو فال ةةساهفورحو

 «محرلا نحرلا امس



 اونكسا ليئارسا ىنبل)  نوعرف دعب نم (هدعب نمانلثو) هطبق عمهقارغابهللازفةسانأب هركمدب قا (اعيجهعم نموهانقرغأفإ)
 ”مهاياوك !أ نيطلتخاعيج (افيفلكباننج) ةمايقلاىأ ( رخآلا ادع وءاجاذاف) اهنم كزفتس نأنوع :رفدار أ ىتلا(ضرالا
 همكحلاإبالا نار قلاانلزن أ امو (لزن قحاب ودانلزن أ قحلاب و) ىتش ل ئابق نمت اءاملافيفالاوكئايقشأو مكن ادعسنيب زيكو كنس

 ىلعلزئاموةكئالملا نمد_درلاباظ وف قحلابالاءامسلا نمهانلزت أ امو ا ريخ لكى ةبادطا ىلع هلاه شال ةمكتحلاو قحلاباسنتلمالا لزنامر
 لجرانلبقتساف ىفارصن بيبطىآا هبانيهذوهءامانذخأف كامسلا نند# ىكتشاىوارلالاق نيطايشلا طياخت نم مهءاظوفحم الا لوس

 هللاىلوىلعن ,ونيعتست هللا ناحبس لاقف كامسلا نب ءامدب رنبييطلا نالف ىلاهلانلقف نبأ ىلانللاقف ب ودل قذةحئارلا بيط جولان :

 هرئ لفانع باغ مثزن قحلاب وهانلزن قحاب ولقو عجولا عضوم ىلع كدب عضولاولوقو ءامسلا نبا ىلا اوعجراو ضرالا ىلع هوب رضا هنلاو دعن

 رضحلا كلذ ناك لاقوتفولا ف ىفوعو )١9.8( لجرلالاقام لاقو عجولا عضوم ىلعهدب عضوف كلذب هانربخاف كاملا نبا ىلانعجرف
 كانلسرأامو) مالسلا هيلع 3 0 00 3 : 8 2 3

 ل ( ارشبمالا 0-0 ني رصم ضرأ ن «لئارسا ىنب وىءومج رين أ نوعرفدا ا

 رانلا نم ( اريذنو) ادكساو ارساىنبأ) نوءرف كالهدعب ندى( نمت هموثو ىسوماني<وهدونجو نوع ١

 3 0 1 0 دارأل قو ربافلاوربلاو رفاكلاو نمؤملامهيف ع ون لك نمنيفاتخماوناك اذا ريثكلا علا فيفالاو ةمايقل

 انلا ىلعهأرقتلا)لطابلا قحلإبالا نارقلاانلزن أ امو هانعم ليقو لصحو عقو كل ذكف ىنعملا!ذهاندر أاماف قحال هرب رقتال !نآرقلا لازنأ نم قحلاهيفانقرفوأ ءانلصف اندرأامنا ىنعي (لزن قملابومانلزن ماب و) ىلاعتوهناحببسهلوق يؤ ءاملا نمىسيعلوزنةرخآلا دعو
 3 0 0 ةنجلابىنعي (ارمثبمالا كانلسرأ امو ) ريخ لكىلا ةبادطا ىلع هلائشال قمل اباستلمالا لزن امو هلازنال ىضتفل

 .انقرفليقو هانبب وهاناصف ىأ هانقرفان آر قو) لجوزعهل اوقف نيصاعلل ارانلابافوخ ىأ(اربذنو) نيعبط ثشو

 ىلعسانلا ىلعأر قتل) ىلاعتهلوق ليل دبة دحاوة يملزن مامون هانلزن ا هانعم ليقو لطابلاو ىلا ناب هن
 اونمآلق) ثداوحلا بسح ىلعىأ (اليزن:هانلزنو) ةنسنب رشعو ثالث ىف لسرتوةدؤن ىلعىأ (ثك

 يلا عنفأل اوراتخا ا نيت تاكا زها و عر (هلبق نمرمعلا اونو أنبا نا) ديدين ديلا (اونمؤتالوأه

 : ميلالا باذعلاوأ مقل ليفن نب ورمج نبديز لثمهثعبم دعب اوماسأ مث لمسوهيلعةللا لص هللا ل وسر ثعبم لبق نيدلا نوبلطل
 ركع . ١ وو <( || مدارأسابعنبالاق(ناقذالل نورخ) نآرقلا ىنعب( مهلعىلتياذا) مهريغو رذىبأ و ىسرافلان

 اوال نزعه للغأ . 0 '
 ةارونلاى؟ (هبق نمرملا || فدعداسسزاجالانرلاوظمت ىأ(انب رناعس نولوشي ولاد سم وول لع وشال

 ىلع (اليزنتءانلزنو)

 تاذاإ) نآرقلال بق: 5
 7 3 006 بيش اولا نامي هاير عساف تل زارت يدير كل راع قا (اع وشيخ خو زيدان

 0 بس ننال هلا ةيشخ نم ىب لجررانلا بال ل سوهيلعمتلا لصد |لوس رلاقلاق ة رب ره أ نعال رقلاةءارق دن ظ
 انب ر ناس نولوقي و) || زد فاسنلاووىدمرتلا جرن منهج ناحدومتلاليبسفرابعديعقعممساالوعتصا

 (الوءفلانب ردعو ناكنا هيلعفتي لسة لوسر تعم سل ناحل نعضالارضملاولوخدلا جواولا يأ سيكرت لا |
 اونمؤتالوأ هباونمآ هلوقل ىذمزتلاهجرخ نال بس سرك هللاةيشخ نمتكبنيعزرانلا هيعمل 1
 0 0 41 ةلياتاذ سو هيلعهنلا لصهنلالوسر دجس سابعنبالاق ( نجرلااوعداوأ هناا وعدا لف ) لجو زعهوق#

 نامهاف مه صرع ى
 هللا اوعيسوادجساورخ مهماع ىلتاذافهوق دصو هباونمادق بتكلا اؤرق نيذلاءاماعلا مهو مهنماريخناف نآرقلإباوق ديرو هباوضْوإل

 ناروك ذملادعولا,دارااوهوهيلعنارقلالازناو ملسوهيلعهنلا ىل_د دمت ةثعب نمدب 36 وةلزنملابتكلا فدع وام ه زاجتالوم مال .
 ناقذاللنررخو)الوعفل ىف ماللابناتدك ؟نورضحن مهنا ىفماللابناتدك امو مسالا دك ؤتنا نأ 5لعفلا دك ون ىهوهنا ىف
 رتلاقينقذلا دوجسلا دنع ضرالا ىلا ههجو نم ءايشالابرقأ نال نقذل!صحامن او هجولا ىلع طوق سلا نقذالرورخلا ىنعمو ( نوكي

 صاصخخالل ءاللاذاهبهصتخاورورخللههجوو هنقذ لغج هناكف ماللا ىنعمام أ ورهاظف ىلع ىنع مام أ هنق ذلو ههجوأ رخو هنقذ ىلعو ههجو ى ْ

 نآرقلا (مهديزيو) نيك ابمهنوكلاحفمهرورخو نيدجاس مهنوكل اح ىف مهرورخامسو نيلاخلا فالتخال ناق ذاللنو رح رك
 وهو نيطادبعن نأاناهنهنالاق نجر ايهتلاا,لوقي لهجوب اهعمسامل (نجرلا اوعداوأهللا اوعدالق) نيعةبوط روبلق نيل(اعوش '
 ىنممبءاعدلاو تلزنف مسالا اذ_هةاروتلا ف هللارثك ًادقو نج رلارك ذلقتل كنا اولق باتكلا لهأناليقو تازنفرخا اهطاوع ْ

 فنيونتلاواذهاماواذهاما اورك ذاوأ اذهب وأ مسالا اذهباومس ىأريبختتللوأو ءادنلا ىنعمال ةيمسنأ

1 



 ءادوخت (اروغك الا نولالاىلاذ)ةءابقلاوأ تول اوهد ((هبف برالالجأ ل لمجو ) سنالانم (ملث.نلخي نأ لعرداق ضرالاو
 ١ ع كلمترمضافاه دعب لذ نم دي الفءامسالا نودلاعفالا ىلع لخ ديول نال متت انوكلئولهرب دقت( نوكلم متنأ اوالق) ليادلا حوضو

 وكلعو رمضملالعفا|لعاف متناف ظفللا نمهب لصتنام طوقسل متنأ وهو لصفنمريمضواولاوهو لص اريمضلا نمل دب ا وريتسةتلا ةطب رش

 :سانلاناو صاصتخالا ىلءةلالدهيف نوكلمت متنأ |ناوهف نايبلا )عي هضتق .ناناو كارما ريمستخ ىذلاهجولاوهاذهوهربسفت

 نئازخ) غلابتملاحشلا,نودصتخا

 ناسنالا هينفينأ ةيشخ

 (اروتق ناسنالا ناكو)

 ىسومانبتآ دقلو) الي

 نبا نع (تانبب تايآعست
 ىهامهنعهنلا ىضر سابع
 لمقلاودارجلاوديلاو اصعلا
 رخاو مدلاو عدافضلاو

 هقنت ىذلا روطلاو رحبلاو

 نعو ليئارسا ىنب ىلع
 نونسلاونافوطلا نسحلا
 رخخاناكمتارعلا ص قنو

 لئساف) روطلاو رحبلاو

 لس هلانلقف (ليئارسا ىب
 نك مهلش ىأ ليئارسا

 ىملسرأ هللقو نوعرف
 ذا) هلووو ل يئارساىنب

 هلوقب قلعتم (مهءاج
 مهلس هلانلقف ىأ فوذحلا

 هل لاقف) مهءاج نيح

 ىسوم ىأ (لاق) كالقع

 نوعرفاي (تماعدقل)
 تابآلا (ءالؤه لزنأ ام)

 (ضرالاو تاومسلا برالا)
 ىألاح( رئاصب) امهقلاخ
 تسل ىنا ىلع تماعاولع واماظ مهسفن؟ ًاهتنقيتساواهماو دو هوحنو دناعم كنال تافوشكم تاني

 رفا كشالفاو) هلوقبهنظب هنظ عراق مث ضرالا اوتاومسلا ب راه زنمتايآلاه ذه ناو ىمالاةحصب ملاعانأ لب ىنتفصو اكروحسمب
 كموهتخ تفرعام كراكنا ىهو ةرهاظةرامأه4ل نال كنظ نم ص ىنظواروبثم كنظأانافارو>سم ىنتننظن لاق هنأك (اروبثم

 روبتم | اء بذك ل وقاروحسم كنلغأل ىلا ىرمأ ةحصب كداع عم كلوق نال تحب ب ذكسف كن ظامأواهحوضو د_عبهنلا تال

 موق قو ىوم ىأ م هجرخج (مهزفتسينأ) نوعرف(دار اف كفرصو كعنمام ىأا ذه نع كريئاممطوق نمرينحلا نعافورصم

 لاصتتسالاو لّتفلابضرالارهظ نعموبفني وأرصم ضرأ يأ( ضرالا
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 با ىأ(قافنالاةيشخ منكسمالاذا) هقلخ ىلع همعنرت اسوهقزر( ى رهحر )195( 

 ش ٍ الجأ مط لعجو) مهفعضو مهرةص ىف ىأ |(مهلثم قاخي نأ ىلعر داق)اهتدشواهمظع ىف ىأ |( ضرالاو

 الا نوللاظلاىفاف) ةمايقلا موب ليقو توملا لبق موبنأب ايهناهيف كشالى 1( هيف بي َآل) مهباذعلاتقو

 غهنلانئازخ نا ليقو هقزروهمعن از ىأ( ىف هجر ئازخن وكلم متتأول لق) ادانعو دوخي ىأ
 واف الا ةيشح) تب مئشبلىأ(متكسالاذ )م اجا ازا نم كلك ًاول ىندملاوةدهاننتم

 1 ةنافاليخ اكس ىأ(ار وت ناسنالا ناكو) ئثلا اذه مهفصو ىف ةميظعةغلابمانهودافنلاو رقفلاو

 3 1 ناسنالاق لصالا تقل شبل غصو فيكن عزك داوجوه نم ناسنالا سنج قدجوب دق

 | ةتاسالدو جدأ !الاهسفنلهكسع ٍ:وةجاحلاررض هنعمب عف ديام بحي ن أو ديال جاتحلاوجاتحم ق اخ

 ثتادقل او) ىلاعت هلوق ف لخب ا! ناسنالا ف لصالا نأ اذهب تبثف با اونءاجرو ةحدملاب حب نأ ل ثم

 لب تناك تلا: دقملاوءاضيبلا ديلاواصعاا ىه سابع نب لاق تاحضاو تالالد ىأ(تانيب تايآ عسن
 : اديلاورحبلا قف ضوع ل يفقو مدلاو عدافضااولمااودار+!ونافوطلاور حبلا قافو اهلخ

 ثارفلا ىفهلهأ عم مهنم لجرلا ناكل يق صقنلاو نينسلا لدب رصبلاو سمطلا ليقو تارُعلا نم صقنو
 ةرقلا سكن بد لأسزي زعلا دبع نب رمعن أى وروارجخ تراص د قوزيت م اقةأرملاونب رجح اراص

 7 |ةةبارجلا كاذهرت .رخ أ مالغايلاق متهيقفلان وك ناب اذهر .علاقف سمطلااهنمركذؤتايآلا نع

 ل ,ىه تايآع سنلا ل يقوةراجح هاك اطر حو زر ناعشربأ كونو هيغل كوب قاع
 بن ىتح لاعت هيحاصالاق ايدوهبن انا غنب ناوفص نع ىورام هيلع ل دب ماكحالا ىهوباتكلا

 ”ادقلوةبآلا هذه نعال فهايناف نيعأةعب رأهتراص عمسول هناف ىن لقتالر خآلا لاقفىنلا اذه
 1 4 زئالو قحلابالا هلام ىتلا سفنا ااولتقتال ريش اوكرشتاللاةف تانيب تاي آعسن ىسوم
 نماورفنالو تانصلااوفذقنالواوقرسنالوهإتقيل ناطلس ىلاء ى ريلاباوشت الواورحسن الوابرلا

 ادنا الاقى ةوعبنت نا معنجا لاق ىن كنا دهشنالاقوم ديالبقف تبسلاىفاو دعتال ن أدوهيلا ةصاخ مكيلعو
 ئارساىنب) د اي(لئساف)د وبيلا انلتقتن ا كانعبتانا فاخئاناو ىن هتب رذ ف لازيالن أب راعد
 ذأ ) مهموق عم مهب نك نيبتيللاٌوسلابه مو هبطاخ نوكي نازوجوهريغدارملاوهعم باط+ ازوحب
 روحتسم ىسومإيكنظال ان وعرف 4لاقق )لجو زعدا دنع نما راب نوعرف كا ىمومهاج نعي

 : ةتيتلا بئاجتلا» ذهفرصنلا لعىلتعم ءارحاسه انعم لبقو كورحس ىأاب وبطم ليقواعو دخم سابعنا

 1 اام) هدناعهنكل اونوعرفهماع سابع نب لاق نوعرفلاباطخ ( تماعدقل ) ىموم(لاق) كرحس نم

 : رقاب كنظالىفاوإلاهب رصبي تانبب ىأ (رئاصب ) عستلا تايآلا ىنعي( ضرالاو تاومسلا برالاءالؤه
 ه(ضرالا نممهزغتسي نأ داراف) ريدا نعافورصم ليقواكلاهليقوان وعلم سابع نبالاق (اروبثم
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 0190 ميذك مناووكيلاهب تلسرأام تغلب غاب ىفا ىلع ( شي دوي

 رافكلان ا كلذو (الوسر ارشب هللا ثعب أ) مبنمالهج ىأ (اولاق نالا) ىلا عتهلوقوهور شبل لا ل اوقوهو رشيلاةما يسر 7

 ضرالا ىفناكو للق) هلوقب هللا ماج افاكلمانيلا هللا تعب الهورسشب كنال كل نمؤن نل نول اوقياوناك |

 نمىأ (الوسراكلمءامسلا نم مهيلعانلزغلا) اهيف نيميقم نينطوتسم ىأ (نينثمطم ن وشميةكنالمأ ا
 دق ىناو ميلاهلوسر فا ىلع ى أ( مكشيو ىني | ديهشهللاب نك لق ) ليم أس نجلا ىلا س ةجلانال مهسنج |

 ىأ(اريضب اريبخ) نإ رذنملاو نير ذنملا ىندي(هدابعب ناكهنا) متدناعو متب ذك مكناو ءلاهب تلسرأام تغلب |

 نمودتهملاوهف هللا دهم نمو) رافكال ديعوو )سو هيلع هناا ىلص ىنلل ةيلس: هيفو مهب زاجيوهف مطاوحإبالاع | ا

 مح نبذلاناوهو سو هيلعهنلا ىلس ينل ةيلةاضيأ يفو مهو دوم ىأ(ةنود نمءايلوأ مط دجتنلفلاضي |

 اوبلقني نالاحّسا لهجلا اولالضا هللا كح مط قبس نمو نانمؤماوريصي نأ بج وةبادطاو نامبالاب مط |

 نورشحع نيذلا هللا لاقهننالومرايلاقالجر نا سن أن نعق(مهه وجو ىلع ةمايقلا موي مه هرشحنو) كلذ نعأ

 هاشم ىذلا سيلأ سو هيلعةنلا ىلصهتلا لوسرلاةههجو ىلعرفاكل ارشح مااهج ىلا مههوجو :

 ىنأنعو ان , رقزعو ىلب هغلب نيح ةداتقلاق ةمايقلا موي ههجو ىلعهيشمين أى عارداقاين دلا ف نيلجرلا

 انايكرافتص وةاشمافنص فانصأ ةثالث ةمايقلام وب ساذلا ريش لسو هيلع ثلا لصةنا!لوسرلاقلاقةريرهأ
 رداق مهما دقأ ىلع مهاشمأ ىذلا نالاق مههوجو ىلع نوشم فيكو هللا لوسراي ل يق مههوجو ىلعافنصو |

 عفترااب لكبدحلاى نزل بأ ك وشو بدح لك, ههوجوبنوغتر هاا ههوجو ىلع مشع ىلع . ا

 0 مهفصو فيك تلقنافنوعمسالو نوقطنالو نورهسال ى 1(امدراكب وايمع) ضرالا نم
 اريفزواظيغناطاوعمسلاقواروبثكلانهاوعدلاقو را نومرجلا رولا تنال ةدقو سوك

 مهرمسإام نورصبيالايمدانعم سابع نب!لاق اهدح أ هجوأه يف تاق عمسلاو مالكلاو ةيؤرلا مط تبئثف
 ىلاعت هللا مهف صوام ىلع نورشح انعم ليق ىناثلا هجولا مهرس أمن وعمسإلامص ةدكب نوقطن,الاعب |

 نوريصيف نوملكنالو ماوس لل ااا ةثلاثلاهجولا ءايشالاهذهمهبلاداعتملا

 اهبيط نكسىأ (تبخالطك مناهج مهاوأم) نوعمسالو نوقطن.الو نوربالامصو مي دايم مهعجأب
 ليقو مهنعرتفيإل لاق ىلا ءتوهناصبسةنلا نال رافكلا ماليا ىف ناصقن دجوب نأ يغ نمت أدهو تفعض ليف ف

 تقرتحاو مهدواج تجضن ىأت بخءانعم ل بقوا دوقو ىأ (اريعس مهاندز) وبحتنأ تداراذاتا

 ديعول اركذام انتا ١ اباو هرفك مهنابوهؤا ازج كلذ) مهقرحتتارانل اريعس فدي زوهيلعاوناك ام ىلا اودي
 اماظعاكاذع أ ًاولاقو) انام ا مهرفك ب بسب مهؤازج باذعلاك|ذىمياورفك اك ضاحك ل م

 تاومسلا قاخىذلا هللانا اوريلوأ)هلوقب مهبلعدروهنلا مهباجأ (ادي د جاقلخ نوثوعبملانثأ انافرب
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 تاومسلا قلخ ىذلاهّللانأ) اوماعي ا

 ةويشالاىأ(ال وسرأر شن هلل ثعب )مط هوقالا لس .وهيلعهللا لص © ةوش ونآرفلابناميالامهعنمامو ريدقتلاو عنملعاف(اراةنألا]

 هللادر مم هتمكح ةيضق ىنف مس هوركن 1 :الل هللا ثعب أ ق ةزمهاورمشدلا هللا لسرب نأ مهراكن | ىهو مهرو دص ف تن

 اوماعي واهلهأ نماوعمسيف« امسلا ىلا هتح جاب نوريطيالو سنالا ىشعاك مهما دق أى لع( نون ةكسئ الم ضرالا ىف ناكول لف هلو ء

 امافدشارملا مهيدهب وريح مهماعب (الوسر اكلم ءامسلا نم مهيلعانلزغلا) نب راق ضرالا ف نينك اسىألاح(نينئمطم) مهبلع بام
 اديها كل ق)الوسر نمنالاحاكلءدارشبو مهداشرارو مهتوعدب راتخلا كلذ موقيف ةوبنلل مهنمراتخمىلا كلملالسرياماف سال ْ

 (هدابعب ناك هنا) لاح وأزيبم ؛ اديهش داع و

 (اريخ) نيرذنلاونيرذنل
 ١ اريصب ) مطاوحاباملاع

 هذهو مهم زاجموهف مطاعفإب

 هيلع هللا لوسرل ةيلسن
 ةرفكللديعو ومالسلا

 (دتيلاوهفهللادهم نمو)
 لهسو بوقعي ءايلإبو
 قدموورمع وبأ امهقفاو

 هللاهقفو نمىأل صولا ف
 ىدم ا نمناكاملوبقل

 نمو) هللا دنع ىدتيهملاوهف

 موهلذخي نمو ىأ(للضي
 سواسو لبق ىتحهمصعي

 مطدجت نلف) ناطيشلا
 اراصنا ىأ(هنود نمءايلوأ

 ةنايقلا عوبمهرشعو)
 ىأ (مهه هوجو ىلع

 هلوقك اهيلع نوبحسي

 ىلعراتلا ف نوبحسي موب
 هننالوسرلليقو مههوجو
 نوشعفيكمالسلاهيلع

 ىذلا نا لاقمهه هوجو ىلع

 رداقمهمادق أ ىلع مهاشمأ

 ىل ع مهبشع نأ ىلع
 (امصوايكبوايبع) مههوجو

 نورصبيال كل ذك ةرخآلا ىف مهف هعاّتسا نع نوماصتيو قحلاب نوقطنب الو نورصبتسي الابن دلا ىفاوناك امك( كلاث-(ن زاخ) - ”8

 كلذ) ادقوت (اريعس مهاندز) اهبطط (تبخالك ماهج مخاوأم) من ليال نوفطنرالورعماسدلا نوت

 دعب ةداعالإاوي اك مسن ببسي باذعلا كلذ ىأ(اديدجاقلخ نووعبملانئأاتافرواماظعانك اذدّئأولاقوانتانآ اباورفك مهن مهفاز
 (اورياوأ) تلا تدك لع ع رسحت ىفدي زل كلذ ىلع نولازي الاه ديعي مئاهاك أت مهم زج ىلع انلا اطلس نأ مهءازجةننا مقا ضو

 وههفالفن هوركسن ًالموفاشكلاةرابعر كن م هتمكح ةيضق يف هلوق (0)

 هججصم هاةرهاظئهو ه) ءاسنألاىلاوأهلاثما ىلاالا حولا كالم لس رزان ًأهتمكح ةيضق نالةللا دنع .ركنل



 6ىلااطقتوأ اريجفنلاهطسو (امالخرابنالا) هيلععجانهديدشنلاو(رحفتف بنعو (1819) ليت مننج كلنوكتوأ)
 حتفب(افسك انيلعتمجز

 ىأمصاعو قسم نيسلا

 ةفسك ىنطعا لاقياعطق

 نوكسب وبوثلا اذه نم
 ةفسكعج امهريغنيسلا

 نومي ربابغو ةردسك
 مهبفخت أشن ناهلوق |وق

 مهيلع طقسنوأ ضرالا
 ىأتوأ) ءامسلا نمافسك

 ( اليبق ةكئالملاو هللإب
 ادهاش لوقت اماليفك
 هنلاب ىنأت وأ ىنعملاو هتحصب

 اليبق ةكنالم لابو اليبق

 ىدلاووهئمتنك هلوقك

 ريشعلاك الباقموأءاي رب

 الولهوحنو رشاعملا ىن هع

 ىرنوأ ةكئالملاانيلعلزنأ

 نمالاح ةعاجوأ انب ر
 كل نوكيوأ) ةكناللا

 بهذ (فرخز نمي
 دعص] (ءامسلافقرتوأ)

 (كيفرل نمؤن ناواهبلا)
 لزنت:ىتح) كيقر لجال

 وب فيفختلاب و (انيلع
 نءوأ(اباتك ( ورم

 كقيدصت هيف ءامسلا

 باتك ةفص (هؤرقن)

 ىأىاشو ىملاق (لق)

 ناحبس) لوسرلالاق

 مهتاحارتقا نمبجتن(فبر
 ارمشبالا تنك له(هيلع
 لوسر انأىأ (الوسر

 مهلثم ريشب لسرلا رئاسك
 نونأيال لسرلا ناكو
 هللاهرهظي امبالا مهموق

 (سانلا عنمامو) ىلعاهنوريختتمكلل!باهف هللا ىلاوهام ا ىلا تايآلا ىمأ سياف تايآلا نم مهيلع
 نارقلاو ىنلا(ىدطا مهءاجذا) عنل ناثلوعفمهناب بصن (اون :ءؤينأ) لحر ةكم لهأ ىنعي

 اندوس فرشلادب رتتنكن اوالامانرثك أنوكت ىتحانلاومأ نم كلانلعجالامهب بلطت ثيدحلا اذهب

 ضو
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 مطت سال كيلعباغدقارئايئر كب ىذلا اذه ناكناوانيلع كانكلماك امد رتتنكناوانيلع

 لاف قرلا نجلا نم عباتلا نوم سياوناكو كيفرذءنو هنم كئربن ىتح بطلا باطىانلاومأ كلانا ذبهدر
 4 ِ ةرشالالو لاومأبلطاهب كج اب كت جام نولوقتامىام لسوهيلعهنلا لص هللالوسر

 1 ,فاريذنواريشب كل نوك انا صاواباتك ”ىلعلزن أ والوسر كيلا ىنثعب هللا نكلو كيلع كلملل

 تح للا سمالربص  ىلعهو درت ناو ةرخآل واين دلا نم ملح وهف ىنماولبقتناف 5لتحصنوىبرةلاسر

 دد اب قبض ا دح أسدل هن |تماعد تف كيلعانض .رعامانم لب اقريغ تنك ن ا دجحاياولاقف مشي و ىنب هلا كح

 | ل امسي وانيلعتقيض دق ىلا لابجلاهذهانع ريسلف كثعب ىذلا كب رانل ل فانماشعدشأالو
 ءالكنب ىصق مهنم نكسيلوانئ ابا نم ىضم نمانا ثعبيلو قارعلاو ماشلار اهنأكر اهنالا اهيفانل ر جفن و

 |ىلصهنلالوسرلاقف كانقدص ك اوقادص ناف لطا, مأ اوهقح لوقتامع مطأففاقو دصاخيش ناكهناف
 |اعتهنناممالربص هود رت ناو كظ حروف ةدوابقتناف هبتلسرأام حت دقق تنبا ذهبا لسوء يلع
 :كواروصقو تانج كل لعجب نأ هلأساو كقدصن اكلم ثعم نأ كب رانل لسفإ ذه لعفت مل ناذاولاق

 : زأيلاقفهسمتان اك شاعملا سمتلتو قاوسالاب موقن كناف دب رئام ىلعاهم كنيعيةضفو بهذ نم
 هللا ىلا كلذ لاقف لعفءاشن!كب رنات مح زا ءامسلا طقسافاولاقاربذنو اريشب ىنثعب هللا نكلوا ذه

 ننالوسر ماق كل ذاولا اسف اليبق ةكئ:الملاوةهئدابا ديت أ: ىتح كلل نمؤن نل مهنم لئاق لاقو مكب ثالذ لعف ءاش
 يباع ضر عد ايلاهتف بلطملا دمعتننب ةكناعه< عنب اوهوةيمأ ىَبأن هللا دبعهعم ماقو رسال

 3 "نأ كولا سم لعفت لف هللا نم كنلزنماهب نوفر عبار ومأمهسفنأل كولأس مثمهنمولب قت مفاوضر عام كموق

 ةن اي أو هيف قرت ىق صءامسلا ىلا ذخشت ىتحادبأ كل نموأامهنلاوف لعفنٍلف باذعلا نمهب مهفوخنام

 هنلظ |]كللذ تلفوا نا أو لونا. كل نو دهشي كس الملا نم رفنو كعمةروشنمةخسنب ىأتفاهنأت

 ىتتنلا لزافمهتدعابم نم ىأراماني زس أ ىو ءيلع تلا ىلصهتلا لوسر فرصناف كقدصأال نأ
 + نمةنج كلن وكستدأ)ان :ويع ىأاعوبنب ةكمضرأىنعي ضرالا نمانارجفتىتح كل نمؤن نلاولاقو

 عزاكءامسلا قست أ)اةيقشن ةىأ(أريجفت اطالخر اهنالاريفتف) بنعو ليخت هيف ناتسب يأ( بنعو
 وه ليقو لوقتامب نوافكيى اليف كس ابع نبا لاق (اليبق ةكنالملا اولا أنتو الاعطق ىأ(اغك انيلع

 كيد أ)انايعتلباقممه ارندانءمليقولوقتامةحصب كلن ودهش ةاممقةإ يبق ةكن الملا فانصاي ىأةإيمقلا

 (َكيِقلَسم ون ناوءامسلاف) دعصت ىأ (قرتوأ) ةنيزلاهل-أو بهذ نءىأ (فرخز نمتيب كل
 ىأ(لق) ةيمأ بأن بنا دبعلوقاذهو كابن هيفان مأ(هؤرقتإلاةك انيلحلرتتح) كيقر رجال

 رلارئاسكى أ(الوس .رارمثتالا تكل ه) بيد | ىنعمهيفو هديجمتو هههمزغتب ه ص أ(ىف رناكبس) د معاي

 ىلاوهامنامهيلا تاآلا سم سيلف تالا نم مهيلعمتا هرهظيامبالامهموقن ونأنال لسرلاناكو مهعال

 اسام سدلورسشب الا انأامورمشدلاهحرتقاام ىلعتاآلا لزنيال نكلو لعفلاوبلطام لزغتب نأدارولو ىلا

 1 . «تازجلاو تالا نم سو هيلع ةنلا ىلص ىلا ىلعأ دق ىاعتوهناحبس نا نأ اعاورمشبلا قوطف

 كبت دلو تايآلا نماههبش امو هعباصأ ناب ن هءاملا عبنورمقلا قاقشناو نارقلا ل ثمهلك اذه نع

 ةاونمؤيلليلدلا باطمهدصق نكي مونيننعتمارنا 1 ىقلاوخوس قا قلع يه لاراب

 اد جولاىأ (ىدطا مهءاجذا اونمؤي نأ س انلا عنمامو) لجوزعءهلوق 17 مطاَو اوس مهيلع ىلاعت هللا

 : راك ذا ىهو مهرو دص ىف تحلجلتةهبشالا سو هيلع هللا بص دم ةوبنب ونآر قلاب ن امالا مهعنمأمو
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 هللالع بنج ىفليلق ةاروتلا لنا مطليقفريثكتلا )علا ايف وةاروتلاانيتوأنولوقياوناكم-مئافدوملل |

 هتحتام ىلا افاضم ةرثكلاب وهقوفام ىل افاضم ةإ ثلا, عيشلا فدوف ةفاضالا عمنا ارودن ةرثكلاو ةإقلان ال يقو أ

 هتوينلاماعناك هب رابخالا كرتنال هبربخ نكلو حورلا ىنعم لعإسو هيلعهللا ىلص ىنلا نال يقو ١

 انيحوأ ىذلاب تيكا شوا لجوزعهلوق ُُه حورلا لعب رئآتسا لجوزءهللا ناوه حصالالوقلاو

 فحاصملاورودصلا نمهانو#و نار قلابانمهذانمش نا كربغ ءنعو كنءحورلا ملعانعتماماناءانعمو(كيلا

 باهذلادعب دهتالهانعم (اليكوانيلعب كلدجتال مث) باتكلاامىر دنام تنك (كتيقب وارثأ#ل كرتن لف

 كب ركجرينأالاهانع«(كب ر 0 ,وطاظوفحم هنداعاو كيلعهدادرتسابانيلع 2 نمدب
 ا هوهب ب وهذمريغهتكرت كب رنمةجر 3 كل ا عت ماسلا ىلعوه ل هدرنف

 تارلات لف لح وز عةللأم الكوهو نآرقلاب ب هذبفيركت اق ناف اظوفحم نآرقلاءاقبب ىلاعت هللا نمنانتما |
 موقتالهناذ عفري نأ لبق نآر لا اؤرةادوعسم ن. هللا دبعلاق رودملا فام باهذاو فحاصملا ىفاموحمهنم | |

 قام عفربف الياهيلع ىريس لاق سانلارود_دىفاع تتكفل عفر ىتحةعاسلا |

 نب هللا دبع نعورعشلا ف نوضيفت م أيش فحاصملا فا *نودحالوأيش نوظوفحال نوصصيف مهرودصأ

 لوعرت ضنا قول نرملا ار نمنارقلاعفرب ىتحةعانلا موقناللاة ص اعلا نورك |

 كيلعن آر ,ملاو معلا ءاقب بيس سس أ (اريبك كيلعناكه|ذفنا) ىنلمعيالو ىلتابراب لوقيف كلام بلا | 1

 نأالق) ىلاءّدو هنادءي_سهلوق م 0 كب نيددنلا محو مدا

 ناكواد) كلذ ىلع نوردقيالىأ (“ *«نوتأيالنارقلا اذ هلثعاوتأأي نأ ىلع نحلاو سنالا تعمتج ا
 نآرقلاف لجو زعهللا هب .لكف اذهل ئمانلقاءاشنو نوك رسملالاق نيح تاز انوع ىأ (اريهظ ضعبل هضعب |

 اللا مول هببالة غالبا تاقبط ىلع مالكوهوبويغلا نعرابخالاو فيلأتلاو مظنلا فز ءمأ

 نارقلا اذهىسانللانف د دقلو) لرواد

 ربعلا نمهجو لكن مهانعم ليقوهنس>وهتبارغىف لملاكوه ىنعم لك نمانرركوانددرىأ (لثملكنم ٍ

 ىلاعتوهناحسدل وقاد وج ىأ(اروفك الا سانلارثك أ ىبأف )اه هريغو صصقلااو درعولا ردعولاو ماكحالاوا ,

 تضارب ةلازاعانيبنامل 00 فب ضرالا نه كا كقدصت٠ ناىأ (كلنمؤننارواةدإل

 ىوركنمؤن نلاولاقف تايآلا حارتقابنوبلاغتياوذخأ اوبلغو ةلا مهتمزلو ثاذبب ورح اتازسميلا

 ىرتخيبلاابأو ثرها نب رضنلاو برح نءنايفتسابأ اوةعيب رىباةيبشو ةيتعنا سابع ّنبا نع ةم ع ا
 ا
 ىلأ ن هللا دبعو ماشه نب لهجابأو ةريغملا نبديلولاو دوسالا ن/ةسعمزو بلطملادبعنبدوسالاو ماشهنإأ /

1 

 رهظ دنع سمشلابورغدعباوعمتجا جالا ى :ااهمةمواهدنولئاو نب صاعلاو فلخ ن ةيمأوةيمأ |

 فا ارث ناهيلا اوثعبف هيفاورذعت ىتحهومصاخوهوماك ةد# ىلا اوثعباضعبل مهضعب لاقتف هبع 2/

 ىقمطادب هنأ خ ناظيوهو اع درس [سووهيلعةنلا لصةللالوسر مهءاؤ كوملكتل كلاوعمتجادق كموق وف |

 ملعنالةئلاواناو كيف ٍفرذعتل كيلاانشبالا دج يلولاقف جلال ع دش ربح اصي رح ناكوءا دبا يم ما ظ

 ثدقل كموق ىلع تلخ د أ امهموق ىلع لخ دأب رملا نمالجر |
 هتئحدقوالا حيبق نم قيامو ةعاجلات قرفو ةللآلاتمتدشإ 1

 مالحالا تهف سونبدلا تقال

 تث>- تنك نافذ كنب واني امفهتمج

 ءاملاعبت نملوعفي عطقتالءاملبعبنت ن ااهنأش نمةري زغانيع (اعوبني) ةكم ىأ( ضرالا نم) فوك

 مسقللةةطوم نا ىلعةلخادلام دللاو 0 فودذحم مسق باوج نيهذنل (كيلاانيحو أ ىذلنيحنلانمش نآلوإلا

 0 (اليكوانيلعهب كلدجتالث) ري هل كرتن | فحام اورودصلا نمهانوحو نار قلاب انبهذانثشن ا ىن :لاو

 كب ركجر.نأ الاىأ (اريبك )١9.١( كيلعناكولضف نا كب رنمةجرالا) اروطسماظوفح هيداعاو هدادرتسإبانيلعلكوتب نم ل

 هتجرن أك كيلعمد ريق

 نوكي وأدرلابهيلعلكو وش

 ىأ اءادثتسالا ىلع

 كب رنم ةجر نكلو
 هببوهذم ريغهتكرت
 ىلاعتهللا نم نانتمااذهو
 اظوفحم نآرقلا ءاقبب
 هلي زثتىف ةميظعلاةنم دعب

 اباوج لزنو ه«-ظيفحنو
 انلقل ءاشنول رمضنلا ل اوقل

 تعّمجا نأل لق) اذه لثم
 نأ ىلع نجلاو سنالا

 نآرقلا اذه لئاوتأب
 ناكولو هل_-ة: نونأيال

 (اريهظ ضعبل مهضعب

 باوج نوناي الو اذيعم
 ماللا الواو فوذحم مسق
 نوك نأزاخل ة-ئطوملا

 هلوقك طرشال اباوج

 © مرحالو ىلام بئاغاللوقي

 ايضام عق و طرتخلا نذل

 نأ ىلع اورهاظتول ىأ

 نآرقلا اذه 0 اونأي

 همظن نسحو هع دع
 ناينالا نعاوز<لهفيلاتو

 انددر (انفرص د قلو) هلثع

 اذه ىف سانلل) انر رك

 نم (لثم لك نم نآرقلا

 قل لاكوه 2

 ىأف) هنسد>و هتبارغ

 (اروفك الا ساناارثك أ

 ىباف زاج امناو ادوج
 تمخظناونآرقازاعانييتلواروفك الا اوذرب لف ٍليقهنأكىنل :لواتمىأ نالادب زالاتب رضزحمو اروفك الاساذلارُث "ا

 فيفختلاب و(انل رح فت ىتح كل نمؤن نااولاقو) ريحتملا ج ويحل توهبملا لعف تايآلااوحرتقا اوبلغوةجلا مهتمزاورخالا تازججملا ل



 0 راش رع فلاخ كاردا نعهنا ىلع لديلهلرواجق ولع ةفرعم كاردا نع لقعلازيجتن كلذ ىف ةمكمحلا اوهيف ضوحلا| ىلع

 ليدبجو .وهامونعةللا ىذر سابع نبا نع وكلما نممظعأ قاحور مظع قاخ .وهليقوناويحلا نءءزج لك قىاوهقيقد مسجدهنا

 كبلق ىلع نيمالاحورلاهب لزنمالسلا
 ىرصمأ نمو بولقلاة ار >

 سبل هم الكوهيحو نم ىأ
 نأىورو رشلا مالكه

 شي رق ىلا تعب دوييلا

 باو أ نع هولس نأ

 نينرقلا ىذ نعوفهكلا

 باجأ نافح ورلا ندعو
 ن-عتكسوأ لكلا نع

 ناوىنب سلفركاا

 تكسو ضعب نع باجأ
 مط نيبف ىنوهف ضعب نع
 حورلا سم مهسأو نيتصقلا
 ءاوتاف وكيس

 ليقو مطاؤس ىلع اومدنف
 قاخ نع لاؤسلا ناك

 مأ قولو هأ ىنعي حورلا
 0 هلوقوال

 اذه ناكفحورلا قاخ
 معلا نم متيتوأامو) اباوج

 دقف ماعباطخلا (اليلقالا
 ىلصةهللالوسر نأ ىور
 مط لاق املإ سوهيلعهنلا

 نوصتخم نحناولاق كلذ
 انعمتن أ مآ باطلا اذهب

 /متأو نحنرب لاقفهيف
 اليلق الا علا نمتؤن

 دوهيلل باطخ وهليقو
 ىلص ىنال اولاقمهنالةصاخ
 اندتوأ دق لس ومي ع هللا

 دقوة مك ااهفوةاروتلا
 ةمكحلا تْوِي نموتولت

 قالا وسلا ستكر عينج ل املقد 7 مطليقفاريثك اريخىوأدقف

 صل ازعو ىلا ةمعن لع بنل ىوف نا لعىل تفيضأ اذان هسقنف ريثكريخ دبعلااهيتوأىتلاةمكح اف

 هلوقبلاؤسلا ىفلا دحلا

 0 ببببببببببببب ب ب

 بيسع ىلعاكوتي وهو سو هيلعفط قص ىنلا عم ىع * مانا امني لاقدوعسم نب هللا دبع نع (ق)

 ناسل لكل ناسا فلن وعبسهجو لك ىفهجو فلأ |نوعبسهل كإمهن 1لخسولي راج هي '[سامع ا

١ 

 )194( , ان ىمأنماحور كيلاانيحوأ كلذ كوول اد نآر فلا نسحلا نعو

ور اسنال هنسبلةو ورا نعمواس شعبا مهتم لق وها نمر
 4 اهنا | ١ قر عركتام كس

 : لي ةعاس ماقف حورلا نعانث دحاولاقف ةياور فو تكسف حورلاام مساقلا ا!بأايلاقف مهنملجرعيلا م اقفةياور

 و ىمأنم حورلالق حورلا نعلن لأ يداة ىو /!دعص ىت>ترخ ًاتفهيلااىوب هن|تفرعو ىولا

 ْ ارعلا نم اوتواامو ةياورفودولأ-:ال؟لاذلق دق ضعبا مهضعب لاقفاليلقالا لعلا نم متيتوأامو

 , دمح نااولاقواوعمجا اشي رق ناس ابع نب!لافوهفعسو لذلا دب رجس علا انن ءارق ىفا ذكه شمالا

 هولاساو ةنيدملابدوهما| ىلا ارفناوثعباف ىعداام ىعدا دقو طق ب ذك, هانمهتاامو قدصلاو ةنامالاباذبف

 : "لوالي نع باج أنافءام_ثأةنالث نعدهولسدوهيلاتلاةفمويلاةعاج او ثعبف باتك لهنأ مهناف

 الا رمزلا ىفاو دقف ةيتف نعد هولأسافىنوهفةد>او نعبج لو نيتنثا نعباجأ ناو ىذب سيل اهنم موش

 4 -ورلا نعوهربخاماهب رغمو ضرالا قرسشم غاب لجر نعو بيع ثيددحم ل ناك هناف مهأش ناك ام

 دهام لاقجولا ثبلف هتلاءاشن لقي موادغ متلأسا ب كربخ أل اهقف مس وهيلع هللا ىلص ىنلا اول ا

 0 ع ًادقوادغدتان دعودق نولوقي ةكملهأواموبن يعبر ل يقواموب رمش عةسج ليقوامون رشع

 لي ربج لزن مةكملهأهلوقي|م هيلع قشو ىحولا ثكم نم سو هيل عهللا ىلصةنلالوسر نزح ىتح ئشب
 أ أ تبسح مأةيتفلا فلزنوهنلاءاشي نأأالا ادغ كلذ لعافىل ٠ ئغل نلوقتالوىاعتهلوقب مالسلا

 هنيترقلا | 0117 ووك برغل ويقر سملا غلب نصف لزنوابغاننايآ نم اوناكميقرلاو فهكلا

 رع ىورفهنعلاؤسلاعقو ىذلا فاوفلتخاو ىف ]ا ٌ نم حورلال فق حورلا نعكلذ وائسيو حورلا ف

 : د اوسيل سؤرو لججرأو ديأ ممل مدآى ةروص ىلع قاخ دهاجم لاةواهل ىلاعتةنلا جسية غافل
 دنا ءاشوا شرعلاريغحورلا نم ظعااقلخ هللا قا ريبج نب ديه_سلاقو ماعطلا نواك اي سان
 اهجو ةروصوةكن الم اةروص ىلعهقلخ ةروص كلذ لعفل ةد_حاوةمقلب اف نمو ضرالا و تاومسلا

 ني« ىلعةمايمتأ اموبموقن نييمدالاهجوةروص
0 مولا ىلاعت هللا ىلا قاما بر اوهو شرعلا

 

 7 : |. 00و اني ناالواو ديحوتلا لحال عفش نميوهو ةمايقلا موب هنلا ىلا قاما برقأو نيعب.لا

 ةلاةايح هب نالواحوردامسهننا نال نآرقل اوهحورلا ليقوهر ,ون نمتاومسلالهأقرتحالرون
 ةف حورلا ةيهام فم وق ماكنت :لاوقالا صو ه وناسنالاا يهب ىذلا قلخلا ف بكرملا حورلاوه

 نأ 1 سفنوه موق لاقو مدل !الا ءيمهف:متوفيال تاماذاناسنالان اىرئالأ مدلاوه

 00 ليقوناسنالا هبايح ف يطل مسجوه موقلاقو ضرعوه موقلاقو سفنلا سابتحإب

 ذه عيمجافوصوم ناسنالا نول ادوج .ومناك اذاهناىرتالأ ءاقبلاوولعلاو لعلاو بيطلاورونلا
 ا تومان د حورلا ةيهام فة ةوصلاوءامك+لاليواقأو لع جرخاذاو

 اسررلننا ناةدب رب نبهنلا دبع 5 لاقةنسلا لهل وقوهو لجوز ءهنناىلا هماع لكوب نأل يواقالا ىلوأو

 هب 00 ا با 0 3 لوداع اي 3



)185( 
 هانعم لع قوقدص جرخم ىهانملا نم ىنجرخأو قدص ل دم كتعاط ىف ىناخدأ هانع» ليقوقدص جر |
 نيهجولا اذناف هجوب لخدب وهجوب جرخب نم ىلءجنالو قدلاب نجوخأو قدصلابىنتاخدأ ثيح ىناخ ٍ

 ىلعهب قفرصنتاب وقاكلم ليقوةندي ةح ىأ (اريناناطاس كن دل نم ىل لعجا د( هللادنعانمان وك[
 هءاعد باج ًاوهلدإعح وامهريغو مورلاو سراف كالم نعزئيل هللاه دعوف كير دهب ميق ا ارهاظازعو ىتاداع

 تاحلاصلااولمعو كم اونما نيل هللا دعولاقو هلكنيدلا ىلع هرهظيللاقوسانلا !نمكامشي لال

 ىأ(لطابلا قهزو) نكرقلاو مالسالاىنعي ( قاحاءاج لق 2( ىلاعتهلوق © ةبآلا ضرالا ىف مهنفلخ

 ةلوصوةلوذه ناكنا اولطابلا نا كلذو تب انريغالحمضم ىأ(اق وهز ناكل طابلا نا ) ناطيشلاو ك
 هللا ىل_دىنلا لخدلاقدوع_سمن هللا دمع نع قر لاوزلاو باهذلا عسب رس .وهفتاقروالا نمتقو

 قحلاءاجلوقي وهدي ىفدوعب اهنعطي لعف امص نوتسوةئاهلثتيبلال اوحناكو فلام وب ةكم ل سوه

 لزننو) ىلا ءتوهناصس هلوق و ديعيامو لطايلا ئديببإ او قل اءاجاةوهز ناك لطابلا نال طابلا قهز

 وهىذلاسنحلا اذه نملزنن ىنعملاو سذملا نايبل نآ ارقلا نم ىلاعن هلوق ىف نم مم وهام آر لا

 نمهب ئشتسإو لكستملاهبحمضتن و هيف فاتح اهب نيتي ةلاهملاوةلالضا | نمناس ىّأءافشوهأم نأ

 ةنطابلا ضاىم الل ءاف ثوهليقواهنعل هلا لاوزب بواقا اءاف_ثوهوةريملا نمهب ىدتهمو ةهبد
 ةمومذملاقالخالا ىنانلاوةلطابلا تاداقتعالاامهد_ح ا نيعون ىلا مسقنتاهنال (س) كلذ و ةرهاظلا
 ردقلاو ءاضقلاوتاومنلاو تافصلاوتاذلا ىفةدسافلات اداقتعالا اداسفاهدشافة|طابلا تاداقتعالا|

 بهاذملالاطباو ءايشالاهذ_هىف قحلا ب هللا لئالد لع لمتشمباتكن ار ةلاف تولادعب ثعبلا

 ةمومذلا قالخالاوهوىناثلاع ونلاامأو عونلا !ذه نم بواقلا ىفاملءافش نآرقلا ناكموجالة دسا
 نمءافشنا رارقلا ن آ[ت ف ةلضافل !لامعالاو ةد ومحملا قال الا ىلاداشرالاواهنمريفنتلا ىلع لمشم ن را رقل

 نماريثك م كريتلا نالف ةينامسملا ضا مالا نمءاف_ثهنوك امأ ًوةنطابلا ضا سمالا عي

 جرو ةيقراهم كب .رديامو باتكلاةحافىفوسوديلعهلانضىنلانعىوزا ل

 ديزيالو) نينمؤللةجرنوكيناب ريدجوهفةرهاظلاوةنطابلا ضا م اللءافشن رارقلا ناك ال(نينمؤ
 نال ليقو نيماظالاراسخو نينمؤمال ةجر ناكف هب عفتنب نمؤملاوهب عفتنيال لاظلا نال (اراسخالا نيملاظ

 وأةدايزب هنعماقالادحأ نآرقلا سلا ملةداتقلاق مهراسخ.دادزبفاهم بي ذكستمطددجتي ل زننةبآ

 اذاور كاسوةباع وو جاراسخالا نيملاظلا دب زيالو نينمؤملل ةجروءافش ىضق ىذا هلا ءاضق نام

 هسفنب انمدعامت ىّأهبن احب (ىأنو)ادئاعدوانركذ نعىأ (ضرعأ) ةعسلاو ةصصلاب ىأ (ناسنالا ىلعانمعل

 ىأ(اس ءؤيناك ) رضلا اوةدشلاىأ( رشلاهسماذاو) مظعتو ريك هانعمليقوءاعدلابانيلا بر قتلا كرت

 نأ نمؤلل ىنيذي الف سس ةباجالات رخأتاذافةدشلاورضلا دنعوعدب وع رضتيهناهانعم ليقو اطونقاس

 ىلع سابع نبا لاق(هتلك اش ىلع لمعي) دح أ لكىأ |(لك؛ لق) لجو عدل را رح اتولوءاعدلا ع٠

 ىلعل معي ناسن الك ناوهورخناهجو هيفواهيلعلبج ىتلاهتقي رطىلعىأة قي رطلاةلك الا ليقو هتبحأ
 تناكناوةرهاطةيكز قالخ ا وةايجج لاعفأ |هنع تردصةرهاطةفب ؛ رسشهسفن تناكن افهسفنر هوج بس

 حضوأ ىأ (اليبسىدهأ اوه نمي رع ب رف) ةئيدرةدسافةثديخلاعف ًاهنع ترد - ةثيبخةر دكه سف

 (ىبر سمأ !نمح ورلالقح ىرلا نعكنولئسيو) انفو هناحبساوق قا ءابتادابجنم نسأل لا

 نعدولأس ناويحلا ف ىذلا ح ور
 ةلب وطاارامالاقافتادعب هتيهام كاردا نع لئاوالا تزيع دقو حورلا لع 1

 (ءافشوهام) نييبتلل نم( نأ ارقلا نم) ورعوب أ فيفختلابز و (دقإا انتا

 ننهي

 بع

 5922 عدم ماكولات 20 يود ا ىو 1 صل الح قوام توزع - نهم تك ل

 (قحلاءاج لفو) هيلعهلا رهظمرفكلا ىلع مالساللارصانابو فاز :ءواكلموأ ىنفلاخ نم ىلعىف رنة (اريمتاناطلكندأ نم ىل مج |
 ع ناطيسشلا كلهو نآرقلاءاجوأ كرششلا(لطابلا) كلهو بهذو(قهزو) م ا

 جيرفتو (ةجرو)بولقلا ضا ىمأ نم
 بويعللر يهطتو بوركدلل
 (نينمؤلل) بوث ذلل ريفكتو
 فشتس نمشي دحلا فو
 الو) هلناهافشالف نآرقلاب

 نيرفاكلا (نيملاظلادب زب
 الالسخض ١( اراسخالا)

 مهرفكو 9 موبي ذكسنل
 (ناسنالا ل عانمعن ًالذاو)

 (ضرع 1) ةعسلاو ةحصلاب

 انها وا هللا رك ذ نع

 ىأنو) ضرعأ نارقلاب

 ضارعءالا ديك أت (هبناحي
 ئفلا نعضارعالانال

 ههجو ضرع« بيلوبنأ
 ىواي نأبناجلاب ىأنلاو
 وأ هرهظهيلوب وهفطعهنع

 كلذنالراكتسالا دارأ
 ىلن نر بكتسملاة داع نم

 ىلعاهرسكب و ةزجةلامالاب

 رقفلا (رشل | هسماذاو)

 لزاونلا نمةلزانوأ ضرملاو

 سأيلاديدش(اسؤي ناك)

 ىأ( لك لق)هللا حور نم
 (هتلكا شلع لمعي) دحأ لك

 ىتلا هتققي رطوهبهذم ىلع
 ىدملا ىف هلا لكاشت

 نعملعأ كب رف) لالضلاو
 كنز (اليبس ىدهأوه

 كنوائسيو)ةقيرطوابهذم

 نم حورلا لق حورلا نع

 صأ نم ىأ (ىنررمأ
 ةنازز ع روهل او رمففي

 سوف لعلنا لص ىننلا ىضمدقلةرب رهىبأ نعوهملعب رثأتسااه ىأهنلا ىمأ !نمهناربخافهتقيقح قم

 نيعون ىلا مسقنتاهئالهلوق (*)
 عجاريلف بيذهتلاةياغب ىزارلار خفلا ىف ةرابعلاو ةينامسملا ضا مالا نومءافشهن وك امأودعب هلوق للدم ةينامسحلا غلا, أ, الا



 لخدمىنلخد أب رلفو)

 تا اربقلا ىنلخدأ

 نيب او
 دنع هنمىنجرن أى أ

 قلمايض سماجاوخا ثعبلا
 ةمالملا نمانمآ ةماركلاب

 كلذ رثأ ىلعهرك ذوليلد

 نيح تزن ليقوثعبلا
 لاخدا دب رب ةرحطاب ىعأ

 ةكم نم جارخالاو ةنيدملا

 سمأ نم هسباليو هيف
 ناكمو

 ةزف ىمومنونأبف ىسوماونلا نكلو هنا نبد نعاهبل>امالاةبدك اهنمام ل_سوهيلعهنلا ىل ص

 ةادمم اوتئا نكلوهللانود نمت دبع الوقيفىسعنونأيف ىسعاوتا نكلواسفن تلتق

 +. اف لاق لسو هيلع هللا ىلصهنلالوسر ىلار ظن أ, ىناكف سن أ لاق ناعدج نب! لاق مهعم قلطناف
 ]١: نمهللا ىنمهليفادجاسرخافابح ىمنولوقي وىلنوصنفيف دمت لاقيف اذه نملاقيفاهعقعقافةنلا

 ٍ :ىذلادومحما ماقملا وهو كلوفل عمسي لق د عفشت عفثاوهطعت لسو كسأر عؤرا ىل لايف داو

 اهذهريغ سنأ نع سل نآيغ ةادومحاماقمكب ركئعس نأ ىسع ىاعتو هن احبس

 ون افابح ىم نواوقيف ىبنوبحريو ىفن وكيف دمت لاقيفاذه نملاقيفاهعقعقافةنجلا بابةقلح
 ملاياعما ىنعملاوةلداجلاوةمصاخلا ةلحامملالحامهلوق ىذمرتلاهجرخ أد جاو ءانثثلا نمةننا ىنمهليف

 ثةكواهكرسىأاهعقعقافهلوقو هنمتردص ىت | ظافلالا كتب هللا نيد نعلداجو مصاخ مالسلاو:

 ا وهيلعللا ىل_صهئلالوسرلاةلاق سن نءتوصهلا هريغو سرتلا تاوصأ ةباكح ةعقعقلاو

 ناوى دي ذثموبدملا«اواداو أ اذا مهرثبمانأ اواودفواذا موميطخأت ًاواوثعباذااجورخ سانلا

 'لاوةماركلااوسبحاذا انأو ىذمرتلا ريغ سار ىذم رتلا هجر فنالو ىبر ىلع مد

 ورقة رحب أنع (م) روثنمؤاؤلوأ نونكمضيب ّنهناكمدخ ىلع فوطي ىديب ذئموب
 0 لوأو عف' ثلوأو ضرالاهنع قشنث نملوأوةمايقلا موب مذ دلوالمسانأ و هيلع هللا ىلص

 اس ف شرعلا نيم نع موق أ مثةنجلا للح نمةاح ىدك اذ ضرالا هنع قشنن نملو ان لاق ى- امرتلا

 ادن سسشلا نالقامسونع لاننا ىضررمج ننلادبع نع ىري_غماقلا كلذ موقي قالا نم

 . لا لضفأ هيلع دمحم من ىسوت مد باو اغتسا كل ذك مهاهيبف نذالا فصن قرعلا غلبي ىتحةمايقلا

 < ادوجاماقمهللاهثعبي ذئمويف بابلا ةقلحي ذخأ, ىتح ىشمف قئالخا نيب ىضقي عفشبف مالسلاو

 ةبامعوانج غل جراوخ ىأر نم ىأر ىفغخ دق تنك لاق بيهصنبديزب نع () مهك مبا لهأ

 *ةب راسىلا سلاج هللا دمع ن/ رباجاذاف ةني دما ىلعانررف لاق سانلا ىلعج رخن محن نأ دب رئددع

 00000 1 ووو اب

 | الينا وببعأ هناوج .رخي نأ او دار اكوهتب زخ د قفرانلا لخ دن نرم كنا لوقي هئلاو
 : ةعبب ىذلادمم ماقع تعمس لهف لاق مثرافكسلا ىفهناهلبقامأر قاف لاقرعن تلق ةنارقلا ًارقتأ لاق

 37 " لاقرانلا نمجرخب نمهبةللاجرخب ىذلا دومحلا سوه يلعهللا لصد ماقمناف لاق عن

 | تطوف نا معزدقدناءريغشلاف كاذ ظفح أن وك الن أف اخاولاق هيلعسانلا صو طارصلا

 ِ راهنأ نمارهننولخ ديف لاق مسامسلا ن ادي مهن :5 نوجر خف ىنعيلافاهيؤاون وككن أ دعب رانلا

 رىلعب ذكي يدل اذهنورتأ كح واناقف انعجرف سيطارقلا مهناك هنم ن وجر خف هيف نول تغيف
 عافشلاف ثيداحالاولاقاكو أ دحاو لبر ريغ ج رح اممتااوالفانعجرف سو ءيلعةنا لهنا

 نأ دوعسم نبا نعل ئاووب ًاىوروةنسلا ل هأق افناب عدتبموهو ديبعنب ورمعاهركنأ نملوأو

 اماقمكب ابر كثعبي نأ ىسع رقم هيلع قاما مرك أد هللا ليلخ مكبحاص ناواليلخ مهارب |ذخناهنلا

 5 0 ا دب نعوم نعول لعمل
 جارتالاولاخدالاامهنمدارملا ( قدص جرخم ىنجرخ أو قدص ل خدم ىنلخدأ برلقو)
 ناسا لوسر صعأ نحت لزن ةكم نرم ق دص جرخ ىنجزخأو قدص لخدم ىنلخدأءانعم
 قو مابا هياعارهاظ ةكم ىنلخ دأو ناكرشملا نمانمآ ةكم نم ىنجرخأهانعم ليو ةرجطاب

 4 نال عت وبلا وجو قدس ندعو : | نمهب ىنةلسرأ ىذلا ك ىمأ
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 را



 اما ُ
 اواس مث ارمشءاوم هيلع هللا لص ةالص ىلع ىلص نف ىبعاوأص مثلو قيام لثماول وقف نذ وللا متعمساذالاق سو

 ةليسولاىللأس نفوهان أن وك أنأوج رأوةللادابع نم دبعلالا ىجينتالةنلا ىف ةلزنماهناف ةايسولا ىلللا

 ءادنلا يشر ناكخلا نمالاق سو هيلعمتلا ساشا لوسر نا ةلادبعوإ رباج نع( م) ةعافشلا هيلع تاح

 هندعو ىذلا ادوححاماقمهثعباوةليضفلا و ةليسولا ادعت ةعاقلاةالصلاوةماتلاةوعدلاهذهبر مهللا

 ةمايقلا موب سانلاةلا عمجي لاق ل_سو هيلعهتلا ىل_ ىنلا نأ سن أنع(ق) ةمايقلا موب ىتعافثهلت لح

 مدا ؟( نون ايفانن اكم نمانح ريفانب ر ىلا انعفشتساولنولوقف كلذ نومهليفةباور فو كلذل نومتييف

 عفش |ءوق لكءامسأ كماعو هتك الم كل دصسأوةتنح كل: ك1 اوه ديب هللا كقلخر شبلاوب أ مدكتن أنولوقيف

 اهنمهب رىبكسيف باصأ ىتلاهتئيطخرك ذيفك انهت سل لوقيف اذ هانناكم نمانحي ريتحكب ر دنع ل

 ىتلا هتئيطخرك يفك انهت للوةيفاحون نوتأ ف ضرالا لهأ ىلاةئلاهثعب لوسر لوأاحوناوتث ا نكلو
 م انهتسل لوقيف ميهاربا نوت يفاليلخ هللاهذ تا ىذلا مهاربا تاو ا

 نونأيفلاق ةاروتلاهاطعأو هنلاهلكىذلا ىسوماونئا نكلواهنمدب ر ىحت سيف باصأىنلاهتئيطخرك ذي.
 هتلكوهللا حور ىسعاوتنا نكللواهنمهب رىصسبف باصأىنلاهتئيطخرك ذيوك انهت للوقيف ىس ا

 هلرفغدق ادبعل سوم_ِيلعللا ف صادتاوتثا نكلوك انهت سلوق ذهنلكوهللا حور ىسيعنونأي

 ىلن ذؤيف ىلاعت ىب ر ىلع نذأتساف ىفون يف لسو هيلعمتلا لم ئلا لوسرلاةلاقرخ نا موهبن ذ نم مدت ١

 عر ع عفشا هطعت لس عمست لق كسأر عفرا دج ايلاقيف هللا ءاش شام ىنع ديف |ادجاس تءقو هنن ران ااذاف

 عقافدوعأ مةنحلا مهلخدورانلا نم مهجرخافادح ىلدصيف عفش مثل رهينماعيديمحب بر دجاف ىمأر

 عراف مج عفشاهطعت لس عمسست لق كسأ اردمخاب عفرا ىل لاقي مثىنعدي نأ هللاءاشام ىنعديفأ ادجاسا

 ىردأالف لاق نجلا مهلخدأورانلا نم مهجرخالا دبل دعا مث زهينماعي ديمي بر دجافىسأر َ

 ةياورفو دواخل هيلع بجو نم ىأ آر قلا هسبح ع نمالارانلا ف قيامبرايلوقأةلاقةعبارلا فوأةثلاثلا ىف

 ىلص مكين هد ءوىذلادومحمل اماقملا اذهولاقادوجاماقمكب ركثعبي نأ ىسعةبآلاهذهالتم ىراخلل

 نمهبلق ىف ناكوهللاالاهلااللاق نمرانلا نمج رح مسو هيل عننا ىلص ىبملا|لاقف ةيأ اورفداز لس وهيلعةللا

 نمرانلا نم جرح متةرب نزيامريخا نمهبلق ىف ناكوةنناالاهلااللاق نسرانلا نم جر مت ةريعش نزب امري |

 ناعيا نمةياو رفوةرذةبعش ثردح ىف عي رز نبدي ا .رذنزيامريمخا نمهبلق ىفناكو ةنااالاهلااللاق

 برايلوقاف هيفوهوحنرك ذوةعافشلا ثيدح ىف سن أ نعىزنعلا لاله نبدبعمثيدح فو ريخن 5

 رانلا نمهجرحاف ناعيا نم لدرخ نم ةبح لاقثم نم ىند أى دأ ىند أ هبلق ىف ناك ن ف قلطن |لاقيف ىتمأ ىتم مآ

 عضوملا اذهىلا ثيدحلا هانئ دف هيلعانماسف نسحل بانر ىم سن أ دنع نم انج خاسلف لاق لءفاف ىاطناف :

 د ةئسن رشعذنم عليج ذئموب وهو ىنث ذح د قل لاقف اذهىلعان دز, ملانلقفهيهلاقف'
 طعت لسو كل عمسي لق ةوكسأ ارمفرا دمتايى لاقيفا دجاسول ارتسأ مثدماححلا كلتب هد افةعبارلا ف دوش

 نيكل كاذ سللاقوأ 1ك كاذ سيللاق تلال هلااللاق نميف ىن ذا برايلوق أف عفن عفشأ]

 عمتجم ىأ 1 وهوهلوقهنلاالاهلااللاق نماهنم نجرخأل ىئايربجو ىتمظعو فاي ربكو فزت

 رفنالو ةمايقلام وب مد[ د أوديسانأ أس وهيلعةللا ىل_دةهللالوسر لاق لاق ديعس ىنأ نع# ىأرلاو ن

 ضرالا هلق وسن نملوأانأو اول تحخنالاهاوس نف مدآ طمون يت نرامورغتلودسجلا اول

 تنذأ ىنالوقيف كب ر ىلا نا عفشانوبأ 1 أن ولوقيف مدآن وت أيف تاعزف ثالثس انلا عزفتيفلاقرفنالو /

 ةوعد ضرالا لهأ ىلع توعد ىنالوقيفاحون نون أي :ًايفاحوناوتئا نكلو ضرالاىلاهب تطبهاذ اهظعابت

 هللالوسر لاق تابذكث الث تب ذك ىنالوقيف ميهارب !نونأيف ميهاربا ىلا اوبهذا نكلواوكلهأف
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 ( كل)دئازةدابع (ةفان)
 عضو سا تاواصلا ىلع

 نالادحمت عضومةإفان
 ةدئاز ةدابع دحهلا

 ةافانلاو 'دحبتلا ناكف

 ىنعمللاودحاو ىنعماهعمجم
 ىلعكلديز دحبتلانأ

 ةمينغةضورفملا تاولصلا

 ةصاخ كيلعةضي رفوأ كل
 مطع وطتهنال كريغنود

 كب ر كئعبي نأ ىسع)

 ىلعبمن (ادوت اماقم
 نأ ىسعىأ فرقا
 ةمايقلا موب كمي
 وأ ادوحم اماقم كميقيف

 كيقب ىنعم كثعبي نمض
 دنعةعافشلا ماقموهو

 هيلع لدبو روفجلا

 ىطعي ماقم وهوأرابخالا
 دجلاءاولهبف

 هللا لص هنلالوسر نأ صاعلا نب رمتنب هنئادمع نع )م )أيش هللإب كرشيال تام نمهئلاءاش ناككنم

 :ه 113

 :ليللامايق قدو سمللا تاواضلاب ةمالا قس ىفانوسنم بوجولاراصف فيفختلا لزن مث هغضناليلق
 ليل ديو بلل ىس ىنلا قح فاتبثبوجولا قبو نمر سب مارفافىلانلوق ريل دب ابصتسالا

 1 | ١ ندر كباعةتااهضرف ىلا شئارفلاراسىلعتدلا ازةضي رفدب رب كلةداي زىأ (كلةلفان) ىماعت

 راليقول يالا مايقو كاولاورتولا ككل ةنس نهو ةنب رف ىلع نهثالثلاق )سوهيلعهللا ىلصىنلانأ |
 اقيرلو كلةلذان لاق ىلاعتو هناصبسهنلا نال ةلذان لالا مايةراصفةمالا قس ىفاكهقح ىف اونمر اص بوجولا
 دبا تلق لسو هيلع هللا ىلص هقح ىفاك نيمأسملا قس ىف ةدايز ناك اذا صيصختلا ىنعمام تلف نآف كياع

 1 موهبنذ نم م دقتامهلر فغدق )سو هيلعهللا لص ىنلاودايعلا بون ذإت ار افكلفاونلاناصيصختلا

 / تاجردلا عفر ىف ةداب زوةلفانهلتناكف
 سو هيلعهلا لص هللا لوس .رماق لاق ةبعش نب ةربغملا نع( ق) لالا مايق ىفةدراولا ثيداحالا ىف لصف

 بعنوك ؟الفأ لاق رخأن امو كين ذ نم مدقنام كل هللا ارفغدقو !ذهفلكتت ' هلل يقف امد“ تخفت ىتح

 0 | ١ 0170 االا ل سنا لوسر ةالص نقمراللاق ىبجل اهلا ندب ززع(م) اروكش

 | تكرس نينا ول نين . وطنيتلي وط نيتعكز ىلص من نيتفيفخ نبيةعكر رىلصف ماقف هطاطسفوأ

 ثلا نود نيتمكر ىلص مئاهلبق نيتالا نود ني تعكر ىلص مئامهلبق نينا نودنيتعكر ىلص من امهلبق نيتللا
 ١ ةشاعلاسهبا نءرلادبع نبةماس ىلأ نع(ق)د واد ىلأ اخفلةعكرةرشع ثالث كلذف رتوأم امهلبق

 راك ًاىلعهريغىالوناضمرف ديزي ناك امتلاقناضمرىف !سوهيلعهنلا ىله هللا لوسر ةالص تناك

 و نونسح نعلأسنالفاعبر أ ىلصي مث نطوطو نهنسح نعل أستالفاعبرأ ىلصي ةعكر ةريش ع ىدحا
 اق مانيالو نامانت ىنيعنا ةشئاعالاقف رتوت ن أل بق ماننأهللالوسرابت اقف ة_ثئاعتلاقاثالث ىلصي مث

 د>ارجفلا ىلا ءاشعلاة الص نم غ رفي نأ نيب امف ىلسي سو ءيلعمتنا له هنلالوسر ناكتلاقاهنع(ق)
 34 0 ةدحاوب رتوب و نيتعكر لكن يب إي ةعكر ةرشع

 نيتفيفخ نيتعكر مكرف ماقرجفلا هل نيبتور حفلا الص نم نذؤملا تكساذافهسأر عفرين أ
 ا 00 لسوءيلعللا لمنال اوسرناكتلاقاهنع ( خ) ةماقالل ن ذؤملا هينأي ىتح نميالا هقش ىلع

 0000000016 ىجشالا كلام نب فوع نعوه نيتفيفخ نيتعكر هنالص جفا

 ةب مكر مت ذوعنو فقوالا ب اذع ة هناي ريالر لأسو فقو الاةجرةب ابرعالد ةرقبلاةروسأر قف ماقف

 دوس لت مايقر دقي دج. ماسلا هي ربكلاو توكل وسور اى دراستنا يلو

 ل وسر ماقتلاقةشناع ن ء# ىأسنلاودوادوب ًاهجرخ ا ءاسنلاةروسأرق 3م نارمعل "ابار قف ماقمث كلذ

 هتناكفيكةئاعتلأس لاق دوسالا نء(ق) ىدمرغلاهجرخ أ ةايل نآرقلا نمةبأ اب ملسو هيلعفتلا ىلص
 ل | ترفل عجرم ى سيف رخل موقي وهلوأ ماني ناك تلاقليالا نم سو هيلعةللا ىلصهللالوسر

 |. ةلاعر نانانناك املا نأ نع# 2 جرتوأضونالاولتغا ةجاح هبت ناكن اف بو نذؤملا

 غةياور ف داز ىقاسنلاهجرخ ا هاني ار الا امئاندا رن نأءاشن الوهاني ًارالااءلصم لدللا ىف ملسو «رلعهنلا

 ١ بوزعهلوقو وأ شهنم م .وصياللوقن ىتحرطفب ,وأيش نمرطغبال لوقت ىتحرهشلا نم موصي ناكو

 ةثىسع ةظفل نال كلذو بجاو هللا نم ىس.ع نا ىلع نور.-فلاعج أ (ادومت اماقمكب ركئعبي نأ
 طسيالمئادحا عمطبنأ نم .رك ؟ةنلاوهيلعاراع كلذ ناكهمرحأم موش نانارملل نمو عامطالا

 : ىبأ نع( ق) نورحآلاهنولوالا. .ةهدمح هنالةعاق- كلا ماقموهدومحمام اللاوهيفهعمطأام

 ىهف ىتمال ةعافش قوعد تأبتخا ىناو ةبا>تسمةو دى 60 سو هيلعهننا ىلص هنن! لوسرلاق

1 
 ها

 ب نع



 ا

 ايندلا فباذعلا كل انفعاض ىن-عي تامملا باذع فعضو ةايلا با ذعفعض كلانق ذال كلذ تلعفول ىأ
 اوداكناو) ىلعتوهن احبس هلوق ُة انباذع نم كعنمارصان ىأ (اريضنانيلع كلدحنال 9 ةرخآلاو

 مدقامل لس وهيلعةللا لص ىنلا نا كلذ وةين دمةبآلاهذه لبق (اهنم كوجرخيل ضرالا نم كنوزف

 ناوعءايبنالا ضرابهذهام تماعدقل مساقلاابًاياولاقف هونافادسح كلذو ةني.دملابهماقمدوهبلا رك ةشردملا

 تأف مهلثمايبن تنكن اف مالسلا مهيلعءايدنال اوميها اربااهم ناكو ةسدقملا ضرالا ىهو ماشلاءايبنالا ضر

 ىلصوبنلا اركسعف هلوس رتنكنامو هرلا نم كعنمسةللانا اومورلاةفاخماهبلا ج ورخلا نم كعناماو م .

 هللالزن اف جرخيف هباحصأأ هيلا عمتجيىتحةفيلخلا ىذا ةياور فو ةنب دلل نملايمأةثالئىلعسوةْيلل

 هوجرعي نأ ن وكر ريشما مهىنعملاو ةيكمةيالاو ةكمضرأضرالا ل يقو ةنب كلا ضر انه ضرالافةبآلا هذ

 نهأ نعربخاهلبقامنالةنآلابقيلأ اذهو هسفنب ع رف ةرجهال ج ورد ابد ىمأ ىتح هنع هللا مهفكسفاهن
 مهرهاظتو مهعامجاببر ءلا ضر أ نمهوزفتس نأ اودارأو مهلكن وكرسشملا مه ليقوةيكمةروسلاو ةك

 ال ىأ (0 ال كتب نوال جاعزالازازفتسالاو وامام هنماولاني موهلوسر هللا عنف هيله

 نم كلبقاذاسرأ دق نمةنس) ىلاعتو هناحبسدل اوق اوكتاهمىتحالياةاءامزالا كجارخا دعب نوقب

 مهيدن مادأم ءهبذعيالن ًاومهكتلهينأ هللا ةنسف ,هرهظأ !نيب نم مطوسراوجرنأ موق لكنا ىنعب (انلس

 ١ ىلاعتوهناحبسهلوق قالي دبت ىأ(الي وحتانتت ا دجتالو) مهبذعم عريض نينا رشات 5

 كاحضلاو لتاقموىىخنلالوقوهو بورغلا كولدلالاق هن أ دوعسم نبا نعىور (سمشلا كولدلت ِ ٠

 ا أو نس اودهاجموةداتقوءاطعلوقوهو سمشا!لاوزوهرباجور مع ناو س ابعنب|لاقوى لا ْ

 لاوزلا ىلع جلاوتب رغاذاوتاازاذا ليت سمشلاو ليملا كولدلا لصأ نالامهعمج ظفال | ىنعمو نيعبات
 لوانتي سمشلا كول دف اهلك ةالصا| تيقاوملةعماج ةبآلا تناك هيلعهانلجح اذاوهب نيلئاغلا ةرثكل نياوقلا

 برغل لوانتياذهوليللاو دب سابعنبلاقو هتماظروهظىأ (ليللا قسغىلا) رضدعلاورهظلا ةالس
 ناكرجفلان ارق نا)ناربالازوجنالاهنالان ؟رقةالصلا ىمسر حفلا ةالص ىنعي ( رجفلا نآرقو) ءاشعلا ظ
 هللا ىلصةثلالوسر تعمسلاق ةرير هىبأ نع (خ) راها ةكنال هوليللاةكئالمهدهشي ىأ (اد "2

 ةكئالموليللا ةكس تالم عفجتنو أس نإ ريغ ناتو كيو كس اةدلضعجاءاله كل مسوءيل

 نبدلار فن مامالا لاق ادوهشم ناكر جفلا ارق نا متشنا اؤرقا ةرب رهوبأ لوقي رحفلا ةالص فراج ا

 نماهيفعرسشاذاناسن الا نالرب ونتاا نملضف اسيلغتلا نا ىلع ىوق عطاقليلد' ذههريسفت ىف ىزأ ا

 ليترتببسب ةالصلا ت دتمااذامثنب رضاحليللا ةكسئالم نوكستف ةيقابةماظلا تقولا كللذ ىفف حبصلا لأ

 رافسالاتقوىفةالصلاهذوم أدب اا ذا امر اهنا ةكئ المترمض حو ءوضل ار هظوةماظلا تلازاهريثكت و ةءارقلا
 رحقلا ارق نا ىلا هنهلوقناتدثفةبآلا فروك ذملا ىنعملالصعالف ليال ةكئالم نمدحأ قبل كانه

 (هبدجهتفليللا نمو) ىلاعتوهناحب سهلوق و لضف ا هنقو لوف ةالصلا نا ىلعليادادوهشمنأ

 تناكوةالصا/ليالا مايقةبآلا نمدارهاو مونلا نم مايقلا دعب الان وكي ال دجهنااو كمون دعب مق(

 الاليللا مة لمزملااهيأايىلاعت هلوقلءادتبالا ىف ةمالا ىلعو لسو هيلع للا لص ىبسلا ىلعةْضي رف ليللاةال

 (كلث - (ننان) - 54 )

 نآر هاب ١) دج متاضيأ مونلا ىف لاقي رةالصال دوج
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 لةءارقلان امعز ت ثتيح مصالا ىلعةتيوهو ادوحسواعوكر

 رخآ فى وهفءالؤهدعصي وءالؤه هز راهنلاو ليللا ةكئالمهدهشي ( ادوهشم ناكر حفلا نآرقنا) ةالصلا لع هاءوهواهتءارقلو :

 كرتدحبنلاو (دحبتف) ليللا ضعب كيلعو (ليللا نمو) ةداعلا ىف نيلصملا ع نمريثكلاهدهشي وأراهنلا ناوبدلوأوليالانا 71

 'ناكتلزناملو هلعاف نأش مظعرا دقمبهجبق مظعي حيبقلاناىلعل يلد نيرادلا ف فعالا باذعلابديدشلا ديعولااهعابنا عن :اهليلق
 ةكملهأىأ (اوداكناو) كنعانب اذععنمب كلا يعم (اريصن انيلعكالدحنالمث) نيعتف ةرط ىسفن ىلا كالا لاب لع

 نوقبيال(نوثبليالاذاواهنمكوجرخيل) )8,/١( ةككضرأنم (ضرالانم) مهركمو مهتوادعب كنوزبل (كنوزفت
 دعب ىأ كدعب (كفلخ)

 قوك كفالخ كجارخا
 هانعي ىاشو ركبىبأ ريغ

 نافاليلقانامز (اليلقالا) |[

 لاق كناكر مهكلهمهللا
 دعب ردبب اوكتاهأدقف
 ولوهانعموأل يلقب هجارخا

 نعاواصؤتسالكوجرخأ
 لبهوجرخيلو مهيبأةركب
 نمليقو هب ررماب رجاه
 نمووأ برعلا ضرأ

 يسر لا
 ( انلسر نم كلبقانلسرأ

 اوجرتأ موق لك نأ ىنعي
 مهينارهظنيب نم مطوسر
 مهكلهي نأ هللا ةنسف

 رد__ىملا بصت تنصنو

 كلذهللا نس ىأ دكؤلملا
 اسنل بالو نيس

 مقأ) اليدبن (اليوحن
 (سمشلا كولدل ةواصلا
 ةبالاونهىلعو اههاوزإ
 5 ف1 شمل تاواصلا لماع
 جركياذه ىلعواهب ورغل

 قسغىلا) رصعلاورهظلا

 وهو ةملاقلاوه (لبيلل
 نآرفو)ءاشعلاةالصتقو

 رحفلا ةالص ) رحفلا

 ةءارقلاوهوان ارق تيمس

 تيمساك انكر اهنوكل
 انآ ارةؤتبهسوأ 1 نكرب تشل



 اقوول ) عيا نمو نمنال كلو لقا هناد(مهاتكن رغ رهن كئلوافهندسس هباتك) نب وعدل ءالوه نم( وأ نف)

 ةرخآلا فوهف ىمعأ) ايندلا (هذهىف ناكنمو) هلوقبءافتك !مطامشب مهبتك ءاتناورافكلارك ذيرلو ئثىندأ مهباوث نم نوصقني

 جنلا تب رطىلاىدتهبال نلهتساحداسفات ارصبملا كردبال نميراعتسم ىمعالاو امتي رط لضأ ىأ ىمعالا : نم(اليبسلضأو) كلذك

 9 ” و ًاوطع ليل دب ليضفتلا ىنمع ىناثلا نوكينأ اوزوج دقوهبلاء ءادتهالاهعفنيال هنالف ةرآلا فام أور ظنلا د قفلفاين دلا ىف

 اامأوةلامالا لبقيالف ةملكلا طسو ىفةعق اولا كح ىف هفلأت :اكف نميهمامت ليضفتلا لعفأ نالامخفمقاثلاوالاملوالاورمع :ونأ

 ىفةعقاوهفلأ تناكف عوشهب قلعت

 باذعةبآ ةجرةب آل عجا

 ىتحةجرةباباذع ةبآو

 ناد) لزن كب نمؤن
 نا (كنونتفيل اوداك

 ماللاوةإيقثلا نم ةففخ

 ةيفانلا نيب واهنب ةقراف

 اوب راقنأشلا نا ىنعملاو

 ك اوعدخم ىأ كونتفي نأ

 انئيح وأىذلا نع) نينتاف

 انيماوأ نم (كيلا

 انديعووان دعووانيهاونو

 (مريغ انيلعىرتفتل)
 ىنعي لقت لامانيلعلوقتتل
 ليدبت نمدوحرتقاام
 ديعولاو !اديعودعولا
 كوذختال اذاد) ادعو

 تعبناولوىأ (اليلخ
 اليلخ كودختال مهد ىم

 تجرخوايلو مط تنكلو
 نأالولو) ىتبالو نم

 اتتيبثت الواو ( كانتنث
 تدك دقل) انتمصعو

 نأتب راقل (مهيلا نكرت

 أيش) مهركم ىلا لي
 اذهواليلقانوكر (اليلق
 لضفو هلهنلا نم جييهت
 : (تامملا فعضوةويحلا فعض كانقذال) ةنكرىفدأمهيلا نكرنتب راقول (اذا) تيدنت
 ةبآلا ةش > افب نكنمتأي نم ىنلاءاسنإيلاقاككنوبنو كتلزنم فرمشب كبن ذ مظعل نيفعاضمربقلا با عوت :رآلاباذع كانفذال
 وهو موةرحألا ايس فب اذعور قلاب اذعوهوت ملا فباذعنإباذعباذعلا نالت امملاب اذعوةايحلاباذع كانقذال مالكلا
 ةافعضإباذع كانقذالمالكلا لص, ن اكفافعاضم ىأرانلا نمافعضإباذعمهن“ افهلوقك فعضلاب صوب با ذعلاورانلا

 00 0 لش نو راطت تمام | أ مثفعضااوهو هماقمةفصلا تميق أو فوصوملا ف ذح متامملا فافعض

 ارك ذفورانلاباذءو ربقلاب ادع نم توملا بقعيام تامملا عض واين دلاة ايلا ب اذعةايحلا فعض داري نأ ازوحو

 1 افاد نوقابلاامهمفنو ىلعو ةزجامهامأو ةلامالا تابقف فرطلا 2084:)

 قب لب ملا بامأ ص خم تلق ناف(مهباتكن رقي كلوافهنيميب هباتك وأ نفإ)انزلا دالوأ حضتفنإل

 00 اوعلاطاذالامشلا باص أن | قرفلا تلقاضي أ هنو ر قي لامشلا باعسأن ا عم مهباتك

 هتءارق نوكدفهفورحةمافا ىلع نور دةيالفةشهدلاو لخا| مهيلع ىلوتسبف ةميظعت الكشم ىلع

 ة نسحأأ هنؤ رقيف تاعاطلا وتانسحلا ىلعالمتشمهودج ومهءاتك اوعلاطاذا نيعلا باهحأوةءارق
 0 فالح ونا سو) نين ندا طامأ |باوت نمن و هقنبالو ى(اليتفن وماظبإل او)اهنبأ و

 . .ىف اهدع دق ىنلا معنلاه ذه نع ىأ ى معأايندلاهذهىف ناك مو ىنعم اورصبلا ىمعالةريصبلاوبلقلا

 انعم ل يقو سابعنبادلاق (اليبس ل ضأ و ىمعأ) رترو نياعت ل ىتلا أ( رخآلا قوهف)ةمدقتلا تالا

 ١ دشأى أى مجأةرسآلا وهف قحلا ةيذ وهنأب .اوهنلاةردق ةيؤر نعبلقلا ىمعأا ين دلا هذه ىف ناك

 :دلا ىفهنال ىمجأةرخآلا فوهف الاضارفاك ايندلا ف ناكنموهانعم ليقواقي رطاطخ أ ىأ ةالعلم
 : (كي اانيحو أ ىذلا نع كنون فيلاوداكن ا و) ىلاعت وهناصسهلوق و هتب ونليقتالةرخآلا فو هتبوت

 ملت ىتح كءعدنالاولاقو شير قهتعنفدوسالار جلا لتس ناك سوءهيلعنلا ىلصىننلا نأ اهوزن ببس

 لط ليقورجلا لتس وعدن أدع هراك اطار ةاو كلذ لعفأ ن أ ءامهسفت ثدخاهستو

 بقت كفو مدق سادعنإ !لاقوةبآلاهذهمتن الز ًافدسفن ث دف هوعبذي و اوماسي ىتح مهتط رك ذينأ

 دملا ىف ىجال اولاق نهامو لاق لاصخ ثالث انيطعت نأ ىلع كعياايناولاقف لس وهيلعهثلا لص ىنلا

 |وهيلعمتلا ىلص ىنلا لاقفاهدبعن نأريغ نمةنس تاللإبانعتم ن واني ديابانمانص اسكن لو ىنصتنال
 | ىف ,ةيغاطلاامأو ل كانفكي ديإبكمانصأ اورسكنال نأاماودوجسالو هيف عوكرال نيدف
 د اف انريغ طعت(لام انتيطعأ كنا ب رعلاعمست نأ ب حناناهللا لوس .رأب اولاقاهب معتم ريغ ىف ى :زعلاو

 | ١ والتلال ىنلا تكف كلذب ىف أنا لقفانطعتلام مهتيطعأب ,رعلا لوقت نأ

 ١ 1 ع كانوفرصيل ىأ كنونتفيل اومه ىأ اوداكن او ىلا عت هنلا لزئاف كلذ مهيطعي نأ هنوكس

 ال )هلا كوعدام تلعفول ىأ (اذاو) هلقت ملام ىأ (هريغانيلع) ثعتبتو قلتخل ىأ (ىرتفتل) كيلا
 ددكدقل) كاياانت مصعب قملا ىلعىأ( كانت نأالواو) كوفاصو كوفاوو كولاو ىأ (اليلخ

 ف ةاموصعم لسو هيلعمتلا ىبصىنلا ناكتلقنافلعفلا نمتب رقى أ(اليلفأيش مهبلا) ليمن ىأ
 سفنلا ثيدح نعملاعتهللاافعدقوامزع نكي مو بلقرطاخ كلذ ناك تلق هوبلطاممبرقينأ

 |1701 اناني رط سقت ىلا ىنكنال مهلا كلذ دعب لوقي سو ةياعمللا لصوت

 ذوةويحلافعض كانفذالاذا) مهبلا نكر , لفهنلا هتبث دق و كانسن نأ الولولاقىلاعتو هناحس

 ا

 ال



 اةبلاطم ىف ورعلابعابنافهلوق نمابلاطم (اعيبتهئانيلع كلاود جال ث) 5 احن نيح كضارعوهو ةمعنلاكنارغكب( مرفق اهبكةرغيف |

 ىأ (مترفك امبكقرغنف) هريغورجش نمئملكفصقتىتلاعيرلا ىه ليقوةديدشلا يرلاىهل |
 انا ىنعملاو بلاطملا عيبتلا (اعيبتهبانيلع<لاودجتالمث) مك انسحنأ زيح ضار عأو ةمعنلا كتارذكب
 نمهانعم ليقوانتهج نمراكلاكرد وكلا اراصتت انلعفاانبلاطي|دح أ ل نودجتال مث ب لعفنام لعف
 ىدبالابنولك ًايمهت أو هس ابع نبالاق (مدكىببانم .ركدقاو) ىلاعتوهن اس هلوق ع انيل عراكنالاب انعبق
 لادتعإابليقو مهفلاو طخل اوزيمعلاو قطنلاب لق »و لقعلاباضي أ لاقو ض رالا نمهيفب لك ًايىدالاريغ

 عبج ىلع مهطيلستب ليقو بئاوذلابءاسنلاو ىحللا+لاجرلا ليقوةروصلا نسحب ليقواهدادتماو ةماقث
 سانا تجرأ ةمأريخ مهنم ناب ليقوداعملا او شاعملا م مه ريب دنت نسحب ل يقو مطهريخستو ضرالاىفا

 اذهو نفسلا ىلع .رحبلا مهانلجو ىأ( ردبلا او)ريجلاولاغبلا وليم او لبالا لعىأ( ربلا فمهانلجو)

 ىلعاهماونيعتسي و اهماوعفتنيلءايثالاهذهمطرخسىلاءتوهناحبسهنلا نال م ركستلاتادك ومن

 قزرلءجوءاول+اورّلاو دب زلاليقو براشملاومعاطملاذيذل ىنعي (تابيطلا نم مهانةزرو) مهحاص
 نيمسقلا نم بيطلإبالاناسنالا ىذغتيالوةين اويحاماوةينابناما ةيذغالا عيج نا ليقو ىنالامت مهرب

 معاو (اليضفتانقلخ نميريثك ىلع مهاناضفو) ناسنالاريغلا ذه لصح الو ماتلا جضنل او لماكسلا خبطلا د

 ميركتشلا نيبقرفلا نمدبالو.هانلضفو اهونآ؛ ىفو مدآىنانمركدفلو ةبآلالوأ لاق ىلاعت للان
 ةيقلخرومأب ناويحارباس ىلعناسنالا مركىلاعت هللا نالاقين أب رةالاوراركستلا مزلالاو ليضفتلا

 ّلقعلا كلذ ةطساوب هفرعىلاعتوهناحبسهنامتةروصلا نسحو طخلاو قطنلاو لقعلا لثم ةعيبطةينآا
 هناصسلاق ُِليضفتلاوهىناثلاو يركتلاوهلوألافةاذافلا قالخالاو ةعحصلا دئاقعلا باست_ك ١ مهفلا

 لاقف لكلا ىلعال قلخ نمريثكى عمدآى ب لضفهنا ىلع لدي ةبآلار هاظاليضفتانقلخ نميريثكى لعلاعتو

 الا مهلكق لالخ ىلع اولضف ىلكسلا لاقو ةلزتعملا بهذم | ذهو ةكنئالملا ىلع الا قاما عيج ىلعاواضف موق ١

 عيج ىلعاوا ضف ليقو مههابش أو ليئارزعو ليفارساو ل مئاكيمو لي ربج لم ةكنالملا نمةفث
 نوقلي ىلاعتهلوقكل كلا عضومرثك الا عضوب تلقريثكب عنصت فيكت لق نآف مهلك ةكم الملا ىلعو قئالخل

 ةكنالملاتلاقدتير ذو مذكهنلا قاخ ام لاقهعفرب رباج نعي د[ قو مهاكدارأن ,وبذاكمهرثك أو

 هتفلخ نمل عجأال ىلاهتلاقف ةرخآلا نلواين دلا مط لعجاف نوح كني ونوب رشي و نواك أب مهتفلخ براي

 مدآىنب صاوخ نا حجارلاو ىلوالاوهو ليصفتلاب ليقو ناكف نك هلتلق نكجور نمهيف تخفنو ىد#ل
 ليصفتلااذهو مدآىب نمرشبلا ماوع نم لضف أ ةكنالملا ماوعو ةكئالما صاوخ نم لضفأءايبنالا مهو ١
 اونمآن يذلا نا ىلاهتوهناحبس للا لاق مطةمرحالرافكلا نال مدآىنب نمنينمؤملاوةكئالملانبب وه اد ْ

 ىلاعتةّنلا ىلع مرك أن مؤملالاقهنعىلاعتهللا ىضرةرب رهىبأ نءوةب ربلاريخ مهكئاوأ تاحلاصلااولعو
 لزنأىذلامهباتكب ليقو مهيبنب ىأ(مهمامإ,س انأ لك اوعدن موب) لجوزءهلوق و هدنع نيذلاةكسنالملا نا
 لالض لا اماو ىدطا ىلا ام اايندلا فمهاعد ىذلا مهنام ز مامإب سابعن | نعو مهام أب اتك؟ليقو 2

 مهتاهماب ىنعي مأ عج مهماماب ل يقو مهدوبعم ليقو رشلاو ربما فمهسئرىلانوعّمجي موق لكنا كلذؤلا
 ناوامهنعىلاعتهللا ىذر نيسحلاو ن سلا ف رشراهظاو مال_ىلاهيلع ىسع ق> ةباعرهيف ةمكحلاو

 نألسرنوأف سخن ن ًاهابقع فا الو هلوقوحن!ذهوانتهج نمراثللاكردوانماراصتت اانلعفءانبلاطي | دحأ او دجال مهم لعفنام لعفنانا ىنعلا ||
 ةلدتعملاةماقلاوةنسحلا ةروصلاو طخلاو(185) قطنلاو لقعلاب( مذآى انمركدقلو) ورمعوبأو كمن ونلاب ؟فرغنف لسزنف د "57

 داعملاو شاعملا مأربب دتو

 ريخسسنو ءاليت_سالاو
 ماعطلا لواننو ءامشالا

 هنأديشرلا نعو ىدبالإ
 قعالملاباعدفاماعطرضحأ
 هجرافسوب وأ هدنعو

 ريسفت ىءاج هللاقفةلنا

 ىضر سابع نبا كدج
 دقلو ىلاعت هلوقامهمعةللا

 مل ام منا ىنانمرك
 ترمضحاافاهم نولك ًايعباصأ

 لك أو اهدرف قعالملا
 (ربلا ف مهانلجو) هعباصإب

 (رحبلاو) باودلا ىلع

 مهانقزرو) نفسلا ىلع
 تاذيذللاب (تابيطلا نم

 مهبدبأ ,تبسك امبوأ

 نميريثكى لع مهانلضفو)
 ىلعىأ (اليضفت انقلخ

 ىأنسحلا لاق نوبذاك
 عب اموهلو قو ياك

 قرك ذانطالا مهرثك ٌ

 رثك الابدارلا نأ ف اشكلا

 نمهللا يلع مرك أنمؤملا

 ة_عاطلا ىلع نولوبجم '

 قو 5 وه ش.الب لقعمهمفف

 ىفو لقعالب ةوهشمت اهملا

 هلقع بلغ نفا م الكىدألا 81 ١

 بوصنم (اوعدن موب) هسفنا مهقلخو مط لكلا قاخ هنالومتاهبلا نمر شوهفإقعهنوهش بلغ نموةكنالملا نم مرك أوهف هود
 عابن أ يلاقيف نيدو أبا كوأ نيدلا فم دقموأ ىف نم هباوم ا نعى أ مهمامإب نيطل خم ربدقتلاولاحللءابلا ( مهمامإب سانأ لك 7

 وشلا باتكب اعأأب وربما باتكب اغصأ,لاقيف هطلامعأ باتكبليقوا ذكب اتكوأ ا ذكنبدرهأينآلف



 هل وش نكلو نامالا لي دش دب (ناطلس مهياع كل سبل) نيحاصلا (ىدابعنا) باوصهنأمهوبامبأطملا نيب زن 1

 / 0001 كل لل ًاتنهاو أدب ىقاعبف دي دهت م لولاو كنعمطاظفاحوأ كنمت ةذاعتسالا فهب نواكوتب مط (اليكوكب'ر

 رخ بلا فرضلا سماذاوامح راكب ناكهنا) راجتلا في رلا ىنعي( هلضف نماوغتبتل ارحبلا ىف كلفلا كلا) ربسإ وائر ( ىجزي ىذلا

 : "لمالك افمدحوماياالا كت داوح ف هنوعدن نم لك ؟ماهوأ نعبهذ (هاياالا )1١45( نوءدن نملض) قرغلا فوخ

 نم نوعدنام لضوأ هاوس

 نكلوىكتاغانعقطآلا
 هنوجرت ىذلاهدح وتلا

 عطقنملا ءانثتسالا ىلع

 ربلا دا مكاجتاماف)
 صالخالا نع( متذرعأ

 ناكو) صالخلا دعب

 رفاكلا ىأ (ناسنالا

 (متنمافأ) متال(اروفك )
 ءافلاو راكنالل ةزممللا
 هرب دقت فوذحم ىلع طعلل

 كلذ ل مف متنماف متوحنأ
 فسخ نأ ) ضارعالا ىلع

 بصتنا (دبلا بناجكي
 هبالوعفم فسخيب باج
 هبانفسفن هلوق ىف ضرالاك
 لاحكب و ضرالاهرادبو
 باج ف سخي نأ ىعملاو
 هيلع متوهبلقي ىأربلا
 اهلك ناوجلانالصاحلاو
 لكى هلوءاوس هتردق ىف

 ارحب وأ ناك ارببناج

 كالطا بابس أن مببس
 هدحو رحبلا بناج سيل
 قرغلا ناكن الب هباصتخم
 تتابج امرسبلا تاكو
 بيغتوهو فسحلاربلا
 بيدغت قرغلاو بارتلا تحت
 مهر (ابص احمكيلع ل سرب و 1)ناكثيحو بناوجلا عيج ىفهللا نمهفوخ ىوتس نالقاعلا ىلعفءاملا تحت

 انيس رع روك ةوف نمهب كباصأ ف سملابكتحت نم كالطإ بصي /ناوأ ىنعي ءابصخلاب ىرت ىأ ب صحت ىنلا عي رلا ىه
 منعكلذ فردي

 : رلا ىهو (جيرلانمافصاق) لَ -لسري ناب نم مقتتيف متض رع امن ىذلارحبلا اوبكرتفاوعجرتنأى لا كجتاوح
 كلفللرساكلاوهوأديدشلا توصلاوهو فيصق

 (اليكركل اودحتال

 ( :هدعولوبق نعرجازوهامبهفدر أمه دعو لاقا مل ىلاعتو هناصيسهنلا نأ معاو قح هنأ نظياميلطابلا

 عديالو كلذو حنو ةساي رلابلطوةوهشلاءاضق ىلا و عدبا من اهناهيف بسلاوار ورغالا ناطيشلا مهدعيامو

 رغاتمدعبالا لصحن الوامةةيقحالةيلايخاهبلاوعدب ىتلاءايثالا كلتوهنداعىلا الو ىلاعت هللا ةف :رعم ىلإ

 ذاك اذاو كلذريغو مرطاوتوللااهصغني وءاضقنالاو باهذلا عب ا وحمل لك اذاوةميظع قاشمو

 دنا | سي (قاطلس ز يباع كل سيل ىدابعنا) ! ارورغاهمفةبغرلات ناك ةفصلاهذهمءامشالا هذه

 قاعتو هناصبس هنأ عم اواظفاح ىأ(اليكو كب رب كو ) مهئاوغا ىلعر دقيال نال حالصلاو لضفلا لهأو
 آعتلاقف ناسنالا بلق ف وحلا لوصحلاببس كلذ ناك ةسوسولا عم هيل عر دقي امب ىتأي نأ سلبا نكم أ
 اواسووناطيشلا ديك مهنععفدب وهفهدابعل محرأو هنمردق أ ىلاعتو هناحسس هللاف ىأاليكو كب كب رىكو

 ات ىتجر ابرايلاق ضرالا كاع جرخالسيلبا ناراثالا ضعب ىفوهلالضاو هئاوغا نم مهمصعي و

 عط- سا نمززفتسالاق ىندزف كب الا هعيطتسأاللاق طلسم تنأ !لاقهت : رذ ىلعوهيلع ىنطلسف مدآ لجال

 6 اوكلدلوباللاقكبالاهعيطتسأال قاوىتي رذ ىلعو ىلع سدلد ؛,اتطاس براي مدآل ا ةفةبآلا مهنم

 ةضورعم ةبوتلالاق دز بر لاقاهلثم ةئيسلاواطاثم ار شعب ةن سلا لاق قدز بر لاق هظفح نمدب

 | ةرقنآلا تانج ر نماوطنقتالمهسفنأ |ىلعاوفرسأ نبذل ىدابعا,لاقف ىلد زبرلاقدسملاف حو ,رلا

 هرنمولاف مولا لاق ىتباتك افلاةرعشلا لاق قءارقافايتكت لزئ ا وءايبن أت ثعب برايلاق سيلب نا

 هنو لاق ركسم لك لاق ىبار شا ةلاق ىمسا هيلعرك ذيولاملاق ىمعطم ئيمىألاقةنهكلا لاق
 ساونا رامزملا لاق ىناذًأ امو لاقءاسنلا لاق ىل؛ابحامو لاق قاوسالا فلاق ىسلحت نبأ و لاف تاماجلا

 نماوغتبتارحبلا ىف) نفسلا ىأ (كلفلاكل) ىرحيوقوسيىأ (جزبىذلاب ر)ىلاعتو
 ار فانا ذه كل اوسي تسع ىأ (اهحرمب ناكهنا) اهريغوةراجتلا ىف حاب رالابهقزر نم اوبلطتل

 ذىأ(نوعدن نملض) رصلا ف قرغلا فوخ :وةدشلاىأ( رحلا ف رضلا < ساذاو) ؟كيلعاهلهسو

 ناد .وهنلاالا ىأ(ءاياالا])اهريغو مانصالا نممنداوح فن وعدت نم لك مرطاوخو كماهوأ نع

 ا 00 راو عرداقلا الرف كلاي رضا سارستولا ذنال

 عنا كتاجادعب ىأأ متسأك دوج ىأ(اروغك نانالا ناكو) لات ةوقوهو ةمعنا

 لا فقرغلاناكن البارح وأ ناك ارب هنر دق فوهلاهاكت اهملا نا ىنعملاوهروغن ىأ (ربلا

 ا لسرنوأ) ءاملا تحن بيغي قرغلا ن اكىرثلا تحن بيغي هنال فل اوهو هاثموهامربلا
 1ص ااا يك تادد+) طول موق ىلعاهانر طم كءامسلا نم ةراجع يلع :رطع

 اءىأ سابع نب لاق (ع رلا نمافصاق يلع لسرنف ىرخأ) :ىمىأ (ةران) رمحبلا فى( هيف كديعن
595 

 د مم 5-2 متءاود ىوتينأ متنأ أمأىأ (ِب لسربف ىرخأةراتيف مك ديعي نأمتنم أمأ)

5 



 هع مج 00 0

 0 ( 0 0 لاقفأدتبام ا

 نحلا ءطو نم كلذ لاقرانةاعشاهجرف فو تظقيتسا ىنأ ىما نالاقف لجرهلأس هن أس ابعن/ | نعو نحل

 ةيصعللا ىلاعداذان اطيشلا نأ كلذو ثعب الورانالو ةنجال مط لق ليقو كنتعاط ىف ليما مهنم ىأ(مهّدعر :

 هذه دعل5 ادحالورانالوةنجالوداعماله لاقاذاالا كمال كل ذو ةتملااهلعف ىف ةرضمالهنأ أالوأررقينأدبال 0

 لعفلااذهنأ»دنعررق عونلاا ذه نمغ ءرفاذاو ىصاعملاهذه ىفةتبل اةرضمالهنأوعدملادنع :ررةيف اي 5
 نعدرفني م - ةيصعملاىلاةوعدلا قب رطاذهفهبالاايندلا فنا اللة ايحالورورسلاو ةذالا نماعاونأ مفي

١ 
 شام

: 
 أ

0 0 

 0 تقلخ نملدحسأ لاق سياباالا اودحسف مدآلاو دجسا ةكن تالللانلقذاو) ىلاعتوهناحبسهلوق و امظع

 مهو (اليلقالا) مهتاوغاب ديعسوهق ٍنذعلا نم قاخ نفاهحلمواهب اعنم ضرالا بارت نم قاخ مدا ناكلذو نيط نم ىا(اذيط |
 11 ىذلا اذه) ىنربخأ ىنعملاو بطاخيلل فاككلا ( كتتأ أرأ) سيلا ىنعي (لاق) قشوهفوللا نم قلخ نمل
 نوعلملا | عامئاودحاو مهنلصأتسال ىأ (هتبرذ ّنكنتحالةمايقلا موبىلا) ىنتلهمأ ىأ( ىنترخأنأل) لعتتشن ىأ( لعل
 ىر نالوأ مالعالا كلذ || نيل نيدوسعلا ب (اللقالا) ءاوغالا«يلعنيلوتسال ليقر تتش فيكن دوقالءانعم ليقول
 لاق) قويت قل هلا كنادل نتا( تهنازياوبلا (لاق) ناطلس مويلعكلس يلى دابعناهلوق ف ىلاعتهنا مهانشتسا

 اخت ليرد عدا كعابتأءازجو كؤازجىأ(8 ّْؤ قازج منهج ناف مهنمكعبت ن)ءىجلادضوهىذلا باهذلا نموه سيلر
 امناوءىجملا ضوه ىذلا نم)لزتساو لك ساو لزتساو فختتسا ىأ( 4 ززفتساو ) ىلاعتوهناحبسمل اوقالمكمىأ(اروفومءازجإ)
 ىذلاكنأشل 0 ىلا عاد لكو هللا ةيصعم ىل كاعد هانعم سايعنبالاق (كود) مدآ َ ٠ رذ نم ىأ( مهنم تعطتس

 كا كِل مهلعْباْجأو) بعللاووهللاوريمازملاو ءانغلا كتوصب دارأ ليقو سيلب ا دنج نموهفةثلا ةيصعب
 0 5 كدنج نايكرب مهيلع نعتسأ انعمليقوءاوغالا ىلع مهثتحاو كائابحو كل دياكم هيلع عجاىأ(َتلَرَ

 كعبت نف) لاقفهرايتخا سلب ادنج نموهفةللا ةيصعم ف ىشموأ ل تاق نم لكف سنالاو نملا نمالجرواليخهلن الاقي مهناشم ١
 منهج ناف ريدقتلاو اوناك اموه ليقوابرلاوه ليقو ماوحف قفن ًاوأمارح نمببصأ لام لكفلاومالا ىفةكرا رانثلاامأ(دالوألا (م قازنج منهج ناف ىهنم || لاومالا ف مهكراشد) كلجروتاليانتثج مالا قدمنا جرا لونج للا برص

 ُْ كؤازجو مهؤازج سابع نبأ نع ىورف دالوالا ىةكراشلاامأوماحاوةليصولاوةبئاسلاو ةريحبلاكهنومرحيو مهنطآل هنوحبن 0

 بئاغلا ىلع بطاخت ابلغ دبعوثرحلا دبعو ىزعلا دبعب مهدالوأ أمهتيم_ستىهاضي أس ابع نبا نعوانزلا دالو أل بقوة دزوملااهئأ
 لفتار ير ةيسوجلاوةينارصنلاوةيدوهبلاك ةيذاكلاةلطابلا نايدالا ف مهدالوأ اوبغرين اوه ليقو هوحنو سم :
 ىأ (ارودفو ءازجإ) لزر او هن أما هنم باصأنلا مسب لقول ذاف عابجلا تقو لجرلارك ذ ىلعدعقتي ناطيشلا نا ليقواهوحنو

 نوزاجي راثخإب | 7 1 مههف كراشنيذلالاقنوب رغم ااموليق نيب رغم كبف نارابخالا ضعب فىورو لجرلالزنياك اهجرفف

 ا 0

 :ه تعطتسا نمإ

 بلج او )رامزملابوأءانغلاب ةعافش ى أمه دع ىنعم ليقو اهيفةدئاف الف باقعالورانالوةنجال نأهدنعررقيهن ًاوهو تاعاظلا لعن >7
 ع 00 1 هناحبس نلاو مالا ةغدصي ءايشالاهذهةئلارك ذ فيك ت لق ناف لجآلا ىلع لجاعلار اشيا اوهّتلا دنع مانصالا ٍ

 كل ايسلاوهوبلل لئاقلالوقكو متئشاماولمعا ىلاعندل هلوقك. ديده:ل| قير طىلعاذهتاقءاشحفلابر مأب النا نال وقتي ىلاعتر
 َى ١ 2 (ك 9 نب زب اعاارورخالا نالسخلا طال لاعتو هناح سهلوقو هم كي لزنيامىرتسف كدهج

 : 7 يم

 بعتكل عاذ ىنعبالعف نأ ىلع صف> كلجرو بحصلاو بكر لا هريظنو لجارال عج مسا لجرلاو ةلايخلا ليحلاف ثيعلا لهأ نم

 لاجرو لخ سيلب الن وكي نأز وجبل يقو لجرلاو لح ارومالا باط ف عاطتسيامىصقأن الا ذهو لجرلا كعجوءانعموبعانو
 ةبئاسلاوةريحبلاوةمرحملا بساكملاواب رلاك اهبف مهكي رمش سيلبافداوولامىفةيصعم لك جاجزلا لاق (دالوالاولاومالا ىف مهكراشو
 ديعاوملا(مهدعو) سمشدبعو ى :زعلا ديعب ةيمستلاو ما اراب يسلا,دالوالا ىلا لصوتلاوةاك زلا عنمو فارسالاو قوسفلا ىف قافنالاو 1

 وه(مارو رغالاناظيشل ا مهدعيامو) كلذوحنو لجآلا ىلع لجاعلار اثياوةفبي ردا بانل لعتمار كلو ةآاةعافش نمقب لكلا ْ



 مهلكف ةردقواملع شي رقب طاحأكب رنا كيلا انيحوأذارك ذاو (سانللةنتفالا كانب رأىتلاب قرلاانلعجامو
 اوبل :ٍ 0 اور هنو ومعجلا مزهيسهلوق كلذو موملعت ةرصنلاب وردب ةعقوب كانرشب واهب تلسرأام غلب وك يمال ضماو

 دقف انمى مهع :راصمهارأ ىلاعت هلنا لعلو »ب .رابخاىف هتنس ىلع سانلابطاح أل اقف دجوو ناكدق نأك هلعفؤد اهملا سب د ماهج ىانو رشخحنو

 -وأامب شي رقتعماستف نالف عرصماذهلوقب و ضرالاىاةىوب وهو موقل عراصم ىلارظنأ ىف ”كلةللاو ردي ءامدرو نيح لوقت اوه

 رع اهب نواح سي ونور>لسي ونوكحضياوناكف, ععراصم ن مهمأ انمفىرأامو ردب ىمأ نمل سوهياعهتلا لص هتنالوسرولا

 6 الاماعط موقزلا ةرجشن هلو وعم نيح مهناف سان ةنتفالانآر هلا ىف ةنوعلملا5 ربعنا جاما اسردمب سل

 هناف كلذ اولاقذا هردق
 هللا لمح نأ عنتمإل

 هلكأنال سنج نمةرجشلا
 وهو لدنمسلارب وفرانلا

 ذحت كرتلا دالمةس ود

 تخسنا اذاليدانمهسم

 بهذف رانلا ىف تحرط

 املاسليدنملا قب وخسولا

 ىرتو رانلاهيف لمعتنال

 الفرجلا علتبت ةماعنلا

 لكو قاخواهرضي

 زاذخاهقرحتالفارانةرحش
 ةرجش راثلاىف قل نأ

  تايآلا نا ىنعملاواهقرحنال

 دابعللافي وحن لسرتاما
 باذعباوفوخدقءالؤهو
 ردب موب لتقلاوهو ايندلا

 ةرخآلا بان عباوفوخو
 اف موقزلا هرحشبو

 ةرخالاواين دلا فواخمب ىأ

 فيوختلا(مهديزب ىف

 امظع ليقوتايألا نم نوحرتقياملاسرإب مطاح هذه موق فاح ف يكسف (اريبك انايغطالا)

 ةرلإ ايذ ! رارسف فيلا ناكل. نمو مانملا ف ءارسالا ناكل وقي نم قلعتهب و كلذ مظعتسا نمدادتراةنتفلاو ءارسالا ىهاي ؤرلا

 ةرفكلاد نءاهيماساب ءايشأ ىمسكمهنماداعبتسااهتيأ اراي ٌؤراهلعلهلاولاق ثيح نيب ذكحل !لوف ىلعاي ؤراهامسامتاو

 0 ةرححش نعلرت ذنآرقلا ف سيات لق نافةيدبدحلاب ده صلاةشفلاوةكم لخديسدهناداي ذر ىهوأ ىفاكرش نبأ امهتلآ

 هوفنوطبلااهنمنؤلاف موقز نمرحش نمنولك الن وبذكملانولاضلا اهيأمكنا ملاقهنالةرفكلا مهواهلك ؟نوعلملاةرجشلاو

 تاقمجالساف ىهوةجرلا نمداعب الاوه نعللا نالو نوعلمراضهوركم ماعط لكل لوقت برعلانالو زاجل ءاهلهأنماب

 هجرلا نم

5 
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 او هتصبق ف

 هللا اوردقامو ةرجشلا اهبف تبنت لوقي م ةراجا قرحن ميجا نأ معزب 06(
 اورثكالا(سانللةنتفالا كاني رأىتلايؤرلاانلعجامو) كلذ ىلعكي وقي وكرصننب وهفةلاسرلل غيلبتلا نم
 نب لاق تايآلاو بئاجتلا نم جارعملاة|يل لسوهيلعهتلا لص ىنلا ىأر ام اهنمدارملا نأ ىلع نب رمسفملا نم
 1 !تييىلاهب ىرسأ ةايل ىهو جارعملاةليل لسو هيلعهتلا لصهتنالوسر اهم رآنيعاب ٌؤر ىه سابع

 هريغو مي رجنباو ةمركعو دهاجيوةداتفو قورسمو نس اوريبج نب ديعس لوقوهو ىراخببلاهج .رأ

 الذ مهنسب ركن أ سانلل لسو هيلع ىلسةنلالوسراهركذاماذإب ذروة قريه تار لوقت رعلاو

 اقو فيعضوهوه دسج نود هحورب ىرسأ موقلاقواناميانوصلخن ادادزاو سانللةنتف تناكفاونذكو

 : اوسرىأراماي ؤرلاهذهسدارأ !ليقو مانماي ٌؤر جار عمو ةظقيلا ف نيعةب ٌدر جارعمناجارععدل ناك موق

 زروكرشملاهدصف لجالا لبق ةكم ىلاريسملا لجتف هبا ا ووه كم لخ دهن |ةيددبدحلا ماع لسو هيلعهلل| ىلص

 مقملا ماعلا ىف ةكم ل خدمت مهنسبلةننفاهلخ دي هناربخأ اامدعب ماعلا كلذ فهعوجر ناكفةنب دملابلا متجر

 أو ن هنا انما فىأر سو هيلعهتلا ىلص ىنلا نا ليقول ؤرلاهلوسرهنلاق دصد قتل لجوزعهلل!لزنأ و

 سفتلا| ذه ىلع ضرتعم ضرتعا ناف كلذهءاسف ةركلنايبصل| لوا د اكهرينس نولو ا دب ةيم أنبكحلا

 ءاعمتلا ىلص ىنلا ناد عبياالهناف هيف لاكشاال هناببيجأأةنب.دملاباتتاكن اتعقاولا ناتاهوةيكم ةروسلالاقو

 ! ةزلاةرجش ىنعي (نآرقلا ف ةنوعلملاةرجشلاو) ةنبدملابةقيقح كلذ ناكمن ةكعب كلذ أر لسو
 ابأن ا اهبفةنتفلاو نوعلم ماعطدهب ركماعط لكل لوقت برعلاو تافاصلا ةروس ىف ى اغت هللا اهفصو

 تو ةرجشاهبف تبنت هنا معزي مئةراخخلا قرحترانب كدعوتلسو هيلعمتلا ىلص ىنلا ىن :ءبةشكى أنبا نا

 | / الاموقزلا فرعنالو موقزلابا:ةوحادمح نالاق ىرعب زلانب هللادبعن ا ليقورحشلاقرحنرانلا نأ

 لزناف دمهب ؟فوخب اماذهنافاوقزت موقايلاقفرغودب زب تنافانيقزف ىلاعتةب راجايلهجوب أ لافف راو
 عل نبأت لق نافتايآلا نيملاظالةنتفاهانلعجانارحشرانلا ف نوكن أ اوبع نيح ىلاعتو هناحب سهلا
 كتىتحاط بن ذالةرحشلا نالاهنولك أ,نيذلارافكلا نعل ثيح تنعل تلق نآرقلا ىف موقزلاةرجش
 92 ارت ءرلا نمداعب الا نعللا نال نعللاب ىلاعت هنلا اهفصو ليقوز اجلا ىلعاهماخحأ نعلب تفصوامناو
 وتل ىذلا ثوشكلا ىغةنوعلملا ةرجشلاناهنعةياور ف سابعنبالاقو ةجرلا نم ناكم دعب أى ماهج

 دع ةعوادر أبيك انايغطالا]) في وختااىأ(مهدب زياف مهفوحتو) هففحيف كوشلاو رحشلا ىلع

32 

000 
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 (اديدشإلا طعاهوبذعموأ ةمايقلا روبل بقاهوكلاهم نحنا رق نمناو) مهريخ نمالشف لس وبر سلال نسل لك6ر هرذك

 كاحضلا بتك فت دجولتاقتم نعوابوتكم (اروطسمإ) ظوفحلاحوللا ف (باتكسلا ف كلذ ناك ) ةمحاظال باذعلاوةماصالكالطا لي

 ناسارخامأو فجاورلاو قءاوصا!.لايجلاو كرتلابةفوكسلاو قرغلابةريصبلاو عوجلابةنيردملا كالهتوةشيحلا اهم ريف ةكم امااهريسف"

 ىلانايناغصامأو نوعاطلابنوتومياهاهاف ذمرتامأو ماوقأ اهب رخيف نا شخ دبام ا واهله أ كهف ةده مهبيصتف خلب امأو بورضاهبا ذه

 باجيبساو شاشلاو ةناغرفاذكواعي رذالقاهلهأ نولتقيفءاروطنقونب هيلع بلغيف دنقرمسامأو عي 0
 نورطميفةارهام أ ودابعلاوءاماعلااهم كالو لمرلا اهماع بلغيفو صام ًاواعوجواطحق نونو ميف ةربابجلا ضرأ ىهف ىراخبامأو مزراوخ

 امأو مونولقيف ميبدلاوةبربطلااهيلع ب تاغيفق ىرلاامأو مهرثك اكلهمفةماظو قرن ودعراهلهأب صيقروباسنامأو الك مهلك ًاتفثاي !

 اهلخ ديري دلاف ناذمهامأو فجاورلا» )١1/4( 0 قعاوصلاوشويجلاولويملا كبانساهكلهيف ناجيب رذاوةينيمز

 0 3 ا 0 00 0 وبلبقاهوكلهمنحنالاةب رق ا

 ريزانخوةدرقاهلهأحبصيف نتاذعلارافك.لا ق- ىفوةنامالا نينمٌوملا قح ىف الهالاليقواوصءواورفك اذاباذعلا عاونأو 1

 1 حوللاىف أ (باتكملا ف كلذ ناك لاهك الهىفهللانذأةب رقىفإب رلاوائزلارهظاذادوعسم نب هللا دب
 ايلخالب وقرضم لشق لوقت لسوهيلع هللا ىلد هللا لوسر تعمس لاق تماصأأ غ نب ةدابع نعاتبثمابوتكم ىأ (اروطس) ظوت

 لعل ل مدير خالو ديالا ىلاةمايقلا موب ىلا نئاكوهاموردقلا بّتك الانا ااملاقف تك اهللاقف مقلاللا قلخاملوأ نا
 ادرلا لحال لب ىو فا | تاع نياق (نوادالا بتلك نأألا تاي آلا, لسرن نا نعنمامو) ىلاعتو هناحببسهلو قدي ىنمرتلا هجرت ْ
 ماوس دتلا تدب ل شل اوعر زبأ مهنع لابلا ىحن «نأوةضفوامهذافصلا مللت نأ لسوءيلعتملا لسا ةكمحأ ل

 ناف تلعفاولأ سام مهيتوأ نا تئش ناو تاعف مهب ىنأتسأن ا تئش 5 تئشنا مموءيلعهنلا ىلصءلوطر لادن

 رعهللال ازئاف مهب ىف تست لب الاس وهيل عما ىلد ىبنلا اقف مهلبق ناك نمتكلهأ مكمهتكلهأ اونمؤ

 مناف مهانكلهاف ىأنولوالااهببذكنأالا كموقرافك اهطأسىتلاىأتايآلا,لسرت نأ انعنمامو :
 نزاهناسا عب ]وتم وير متايآلا اولأساذا مالا ىفانتنس نم نال مهانكتلهأ تايآلا لاسرادعب كموق نمو
 نولوالااه-نرتقا ىتااتايآلا كالت نمرك ذمةمايقلا موي ىلا ةمالاذهلا همإبانمكحدقو مهلبعالو مهكتل :

 مهك الهاراث ؟نال كلذوة نيب ىأ(ةرصبم ةقانلا دومثانبن او ) ىلاء:لاقفاوكلهاف تلسزأ زأامل اهم اوبذك

| 

 جر ومويصيف ناتج
 مههتأتةدهمث امايأ فصاع
 امأو ءاماعلا اهيفتومي و

 نسرافو نايصاقن امرك

 ةحيصاوحاصوودع مهنأيف
 نادبالا تومتوبولقلا ملخنت

 تنحل ل نأ انعسامو) ليقوهللا دنع نماهئااو دخت ى أ(اهباوماظف) مهد راوو مه زداصاهر عبي مهد ودح مة رق ب برغلا الا '

 (نولوالا اهب ذك نأالا لسرئاموىأ (اغي وخنالا) ةحرتفملا(تايآلابلس رئامو) ب , وقعلاب مهاناج اعفاهبي ذك- ةبمهسفنأ ا ْ

 لاسرا كرثل منملاريعتسا ربعلا ىنعي تاي آلابلسرناموهانعم ل بقو مميلععق ةواوفاخيإ نافبادعلا لوز زر نم افي والا تايآلإلا

 ءاشامب سانلا فو ىلاعتوهناحبس هللا نافاونمؤي ل ناةرخآلا ب انعب اراذنا ىأ افي وختالا تالالدلا
 ٠  1(سانلاب طاحأ كب د رنا) كلاناقذادمشاب ركذاوىأ(كلانلقذاو) لجوزعهلوق نوعجري مهلعل هناي نم 3 0 00 ىاهتلص عم لاوالان او تايآلا

 ءةنانلا ناو 0 ناث كلذ كس مالا ناك اذاو هتئيشم نم جورخخا ىلع نور دقيرالهنر دةوهتضبق ىف مهف معد دردق نا ىأ
 5 مفرا مشو ناكاجتج || 5 أل ضماو مه.جتالف مهنم كعنامو كظظفاحوهو هر دقوءئاضفبالارومالا نم ىمأى ع نور دسفيال ف
 ءايحا نمو ابهذافصلا بلق نم شي رقاهت-رتقا ىنلاتايآلا دارملاو نيلوالا بي ذكسنالاتإيآلا لاسرا انعنمامورب دقتلاو اذعنم لق
 املاسرأ٠ نءانعنمامو ىنعملاولاصئتسالا ب اذعب لجاعي نأ ع ندب مئاهيلا بيجاف ةبآ مهنم حرتقا نم نأ مالا ىف هللا ةنسو كلذريغو ول

 .اوبذعو كئلوأ بيذكناهباوب ذكل تاسرأولاهناو دومئوداعكم هب واق ىلع عوبطملا نم مطاثمأم ه ني.ذلاامذك نأالاتايآلا نم هن

 تلس .رألاهباوب ذك م نولوالااهحرتق ا ىنلاتايآلا كلت ند ذم ةمايقلا موب ىلا مهيلا تثعب نم سمان ناانمكح دقو لصأ سما باذعل

 (ةقانلادومانبت 89 لاقف مهدراوو جر داصاهرصتت ميدو لح نفذ رقمهك الهراث [نالمالسلا هيلع اصةقان ىهوةدحاوا 1و !

 لوزن نم (اغبوختالا)املسرئال ىنعملافةحرتقلا تايآلااهبدار أن ا(تايآلا,لسرتامو)اهباور فكسف (اهباوماظف) نيب( ةرصبم) ءمحار ا
 ١ اهريغون كرقلا تانأ كت ايلا نم لسرنام لسرنامو ىنعلافاهريغدار أن او مويلع عقواوفاخل نافل ةم دفماو ةعيلطلاك لجناعلا تا !آ

 سانلاب طاحأ كب در ناكلانلقذاو)ةللوعفموهو ةرخالا باذعباراذناوافب قالا



 كنا ملاواوقيالواهوحنو ةملكلا هذه طاولوقي ىأ نالذملا( كيذعب أش ناوأ) قيف ونلاوذيادللب ( كج رياشبناكيرعأكب ر)
 متناورانلا لهأ كومهلعكانلس .رآامو) ضارتعا مهنب غزي ناطيشلاناهلوقو رمشلا ىلع مهجييهب ومهي .ظيغب ام كلذهمشأأمو نوب ذعم

 را
 يبا
796 

 ٍِ دد) ةارادملاب كباعصأ سمو مهرادفارب ذنواريشب كانلسرأا او مهىمأ )١0/8( كييلاالوكومو ملا مجالاظفاح
 دسمسساسلمال+ 2 ل ات إف

 داىلع متيعىأ (ميذعيأثينادأ) اونسؤتفناماللكةفوبىأ (مجربأشيناميلعأ كب ر) 0
 : رمو) يلع مهطاسي ىأميذعيأشي ناوأءكملهأ نم عبجنيف كجربأشبناءانعم |يفوأوب ذعتف انلشق دقلو) مهن. دحاو لك

 |. ري رالاوتاوسلا ف نعرعأ كب رو)لاتغلاةياهتخسن ليفاليغكواظيفح ىأ (اليكو مهيلع || ( يسب قعا نيسبلا شب
 -ضرالاتاذ عيمجب قلعتمو تامولعملاوت ادوجوملا عيمجم قلعتم هماعلب ؟ياعروصةمريغ هماع ليضقت ىلا ةراشا هيف

 10 اومظاوحاب ملاعهناهانعم ليقو دسافملاولاصملا نمهب قيليم لعب ودحأ لك لاح م«تاومسلاو 1 يكيطتلا

 اخ مي هاربا ذختاهنا كلذو (ضعب ىلع نييبنلا ض عب انلضف دقلو ) .هئايدأو مهالمو مهقالخأو مهروص دوادانبنت آو) هلوقو ]سو

 ذواروب زدواد قف اوددعب نمدحال ىنبنبالاكلم ناماس ىف 3 او ناكف نك ىسعللاقو اياكن ىسوم ماكو 20000 ١) اروهز

 95 ءداهلك ةروس نيسجنوةئام ىلع لمتشيدواد ىلع هللا باكو هو(اروب زدوادانبتاو) ىلاعتهلوق |[, ناوهايدنالا مئانهناوهليضفت

 : * لتافنآف ماك الود ود حالو ضئارفالو مارحالولالح بف سيل ديجمتو ديمحتو ىلاعنةللا ىلع أ ىو دو مالا 00

 ىلاعت هللا ن ااه دح ا هوجو هيف تلق ءاينالا نمهريغ نو درك كلبة بالاهذه قدواد لاقدوادروب 0
 دل ضعب لضف هناركذ

 لف كلملا ةوبنلا عم ىطمع أ داو دنا كلذوازوب ز دوا دانينآو ىلاعت لاق م ضع ىلع ىف انثك دقاو ىلاعت هبا
 ذوكلملاو هركذي

 ىئاثلاهجولا لاملاو كلملاال علا هبدا ارماةبآلا هذ هقروك ذا لضفلا نا ىلعاهيبنت باتكلا نم نأ 0 ذلادعب نمروبزلا

 !هجولارك ذلابهصخا ذهاف مالاريخهتمأ نتانماي الاصحاب ناري فا ستكا ىلاعتو هناحيبس قداض يت 8 ضر

 ا ءاروهزد وادانبت وهلوقب هللا مهبذكسفةاروتلا دعب باتتك الو ىسوم دعب ىنالن أت معز دوهيلان ا أ نا: ىىع م نوحلاصلا

 نآرقلاهءاطعاو لسوهيلعّنلا لص ىلا ليضفت نوركدت ف يكف نييدنلا ليضفتاوركنت نلاكنا ةب ةبآلا[] انمار وبزلا فرعي لو

 : ىلع ا سو هيلعهتلا بص اد لضفي ند عبي رف ليجنالا ىسعوروبزلادوادوةارونلا ىموم |هللا انبتكدقلوهلوق ىفهفرعو

 السلاوةالصلا | مهيلعءايبنالا ليضفتيرقي نم عم باطخاذهوءاشي نم هيتؤيهللالضف كلذ قئالخلا | سرملاكمنال روزلا ىف

 0 راف امأ ارافكلا نا كلذو(هبود نم معز نيذلاا وعدا لق) لجوزع لق لضفو لضغلاو سايعو

 ٍناهطا مهنأ مزن لااوعدا لق لجوزعةئلا لاقف مطوع ديل اسوهياعمتلا لص ىنلاب اوناغتساف | اهنإ ( تعز نذقا اوعدا
 1 مد 1000 يمول ىأ(ا(ىحنالو) طحنقتاو عوجلا ىأ( كنعرضلا ف نكن وكلعالف) |! م نود م) مآ
 وأ ةكئالملا مهو هللا نود

 نمرفنوأ ريزعو ىسع
 نمسان مهدبع نجلا
 مو نجلا رسأمث برعلا
 نوكلم الف) اورعشي
 الو نعم فلا 8-1-1

 مهف مهوعداىأ (اليوحت
 اوفسكي نا نوعيطتسيال

 وأض سم نمرضلا منع
 نمهولوحالوباذعوأر قف

 00 دز دحام 0 أةط يسع مج علا

 1 ل اد نمضو بر الابن فيكق لالا ةيسوا

 تتسم فتان تنتاك ر مىنوبر ةمكلم نمدح لكمرذ<ناياقيقحى أ |||

 بعت نحف ةئلاةدابعب لغتشن نأ ةيله انا سدلاولاق تيح ناكرمشملا ىلعدرلاةبالادوصقمورسلا ىلإ

 1 7 تحف هثدابعب اولغتشا دقو ةرودوالاث هو دبع ىذلا كلما كلذلاو ذا مهنا مثةكئالملامهوهيلا

 دو 0 اا از نيب وةبآلاه ذه مطوق

 رب زعوهمأو ىسيع مه سابع نبال اقايلعلاةجردلاو ةب رقلاىأ (ةإيسولا مهم ءرىلانوغتب)

 زوديعياوناك ب رعلا نمرفن ىفةبالاهذه تازئدوعسم نيةتناديعلاقو موجنلاورمقلاو سمشلاو

 ١ وو آلا هذه زن وهلا هر تداعب اوكسمتف كلذب سنالا يلو نجلا كو سف نا نم

 اةليسولا ىغتبيبرقأمهبأ ليقوهب نولسوتيفهللا ىلا برقأ مهب أن ورظني» هانعم (برقأ مهب 3

 /هباذع نوفاخو) هتنجىأ(هتجر نوجربو) ةعاطلاوريماداب دزاوإ اصلا لمعلا هيلا بر قت و

 2 ناك ك كب رباذعنا)ةطا1 مهن :اأنو.عز, فيك ؤهللادابع نم ,هريغك نوفا ونوجربهانعم

3 

 ؟ةؤيع



 لوقيذا) ىوجنووذمهذاهبنوجانتيامبو (ىوجنمهذاو) نوعمتس.هباهج مهعاتسا تقو لعأىأ اعبصن (كيلا نوعمتسيا ١
 نونجماو رحاسلاورعاشلاب كوائثم (لاثمالا كلاوبرمضفيكرظنا) نؤرحس (اروحسسمالجرالا نوعبت”نا) مهذا نملدب (نوملاظلا

 ىردبال»ىمأ ىف ريحتموهف«يلعردقيإلف هكءلسياقي رطهينلا فباطي نملالض كلذ عيج ىفاولضف ىأ (آليبسن روعيطتس الفاواضفإلا
 ةراججاونوكل قإ نبق واذ ىألاحاقلخ واددجم ىأ(اديدجاةلخن رونوعبملاتت اانافرواماظعانك اذهأ) ثعبلاو ركنمىأ(اولاقو) عنصيإ |

 نولوقيسف) ةايحلالوبق نعم دنعريكناهئاذ (١ا//) ضرالاوتاومسلاىأ ) ودص ىفربكب امي الخ وأ اديدحوأ ||

 نودعبتست كنا ىنعملاو موضعي و نهاكوهلوقب مهنعب و نونجيوهلوقي مهضعب ىو ووذةانعم_ليقو كم فدب ن ,وجانتي ترسلي عرج و || .ةداكأ (ومعذاد) رق ًارقتتنأو ىأ(كيا نوعتيا) بيد كتاوعونوعشسإ مديعي (لهانديعي نم ّْ
 رضيت اقدشةايحلا لاحىلا لك اي «ائمرسشب هنهاانعمو ةئرلاوهورحعسلا نموهليقو نفر حسنا انعم ليقواعو دخت ليقواب مْ 1 درب كقلخنلا ددح نا ىأ(ارو الجرالا نوعبتت نا) هبات أوةريغملا نب ديلولا ىنعي (نوملاظلالوءذا ) رعاشو ارحاسلوقي

 ماظعلا ناعم ةسباياماظع رعاشلالاق برشي 3
 ىهلب ىجلا ءازجأ ضعب بارسشلاب و ماعطلاب رحسنو * بيغرمال نيعضومانارأ

 اكلم وم كااذعاك دوغ || أ (اواضف ) نونجم نهاك رعاشرحاساولاقفءابشالا ىأ(لاثمالا كلاوب رض فيكرظن ) امهب ىذغن ىأ
 نأ مدمس سلق هاا توملادعب ىأ(اماظعانك اذن أ اولاقو) قا قب رطىا ىأ(اليبس نوعيطةسيالف )او راحو كلذ عيج ف ||

 ةلاخلا ىلاهتردقب هللا اهدرب || مناهيف(اديدجاقلخ ن ونوعبملانثأ) رسكت ئشلك نمةتتفنملاءازجالاتافرلا ليقوابارتىأ (انافروإلا
 دعبأ منكوا نكلو ىلوالا (ةراهخاونوك )دمتايمط لق ىأ(لق) مهباعادر ىلاعتو هناصبس هللا لاقف ىلبلاوتوملادعب ةداعالا اودعبتسا ||

 ناركر ءانلا نم نع تاكل واق ىفاورعشتسا ىأزيكت صو هىب مازلا يماباذه سيلوةوقلا فىأ(اديدحوأ)ةدشلا فى

 اديدحوأ ةراجخاونوك.: || معا هتاللابجلاو ضرالاوءامسلا ىنعيلبق (مرودصف ربك اهماقلخوأ) ةوقلاىف ديدحوأ ,ةراج ||
 مك درب نأ ىلعارداق ناكل جدتيمالهنيعب توملا متنكولهانعمو توملا نمربك أمدآن با سفن ىف ئيثالهنال توللا هب ىنعيليقو تاقواخت 0

 د وضغنسيف) ةايحلالاحىلا|| نف(ةيصلوأ) مقلخ ىأ (مكرطف ىذلا لقإ) توملادعبانعبي نم ىأ(ان ديعي نم نولوقيسف) كنئعبالو
 (مهتسؤر كرا || اهنينزهتسم كلذمطتلقاذااهنوكرحىأ (مهسؤر كيلا نو ضغنسيف) ةداعالا ىلعر دقءاشنالا ىلعر دق

 انهتكوحن اهنوكرحيسأ| (ةوعددموب) بي رقوهىأ(اميرق نوكين أ ىدعلق)ةمايقلاو ثعبلاىنعي (وهىتمنولوقيو) لوقت
 ىتمنولوقي و) ءازهتساو نبر قمل يقوهتعاطب ليقو» ىماب سابع نبا لاق(هدمعن و جت نف)ةمايقلا فقوم ىلا مرو مق نم أ

 هلاداعيتسا تعبلا ىأ (وه نبدماح نوثءبي مناف نينمؤملا عم باطخ اذ هليقو دجلا مهعفذي ال نيح هنو دمح و مهثعاب ومهقلاخ

 نوكينأىسعلق) ايفنو ربقلا واين دلا ف ثكمول ناسنالا نال كالذو(اليلقالا) روبقلا ف ليقوايندلا ف ىأ(متثبان انونظتواإلا|

 بي رق وه ىأ (ابي رق || بنجفايئدلاةدم نو ,رقحتسي مهنا ليقوةرخآلا ىفدولخلاو ةمايقلاةبسنباليلق كلذ دعنينسلا نمافولاا
 موب) بوجولل ىسعو || نيماملانوذؤيا اوناكنيكرثملا نا كلذو ( نسحأ ىهىنلااولو مق, ىدابعل لقو) ى ل اعنو هناصبسهلوق«ةمايقل
 ا ا ل ىهىتارافكلل ىن-عي اولوقي ىدابعل لقو لجوزعهللا لزناف سو هيلعهئلا ىصهنلالوسرلا كلذ | 1

 و روما رب تازن ليقوداهجاولاةقلا ىف نذالا لبقا ذه ناكوهنلا مي ده مط نولوفتب لب مههغم ىلع مهؤفاككإال ىأ -

 كراع نأ (دنخ اواعفيواولوقب نا نينمؤملاةنلا سم أل يقووفعلاب هللا يمافرافكسلا ضعب همتش هنأ كلذو باطخا نب رم
 نعلاحللءابلاو نبدماح دنسفب ىأ (موني غزخي ناطيشلا نا ) هللاالاهلال صالخالاةلث نس >الاليقو نسحأ ىه ىنلاةل ا
 م ل زعهلوق © ةوادعلا ارهاظىأ (انيبماودعناسن الل ناكناطيشلانا) مهني ةوادعلا قل, ٠

 (اليلقالا نبل نانونظنو) ك دمحبو مهللا كناحبس نولوقيو مهسؤر نحب اولا (ثلاث_(نزاخ) - 53#) 5
 نيلأو (نسح ىهىتلا) ةملكلا نيكرششملل (اولوةب)نينمؤملل ل قو (ىدابعل لقو) ربقلا وأ ايندلا:ىفاليلقانامزوأ اليلقاثبل أ |
 غزتلاو ةقاش مهني عقويا ضعب ىلعمهضعب ىرغي وداسفلا مهن قاب( مهني غرخي ناطيشلا نا) هللا مي ديياواوقينا ىهو مهونشاخ و ظ ظ

 2 ب َ : رست لاب عرا هحماظ رووا ناب 8 لارسفوأ ةوادعلا رهاظ(انيساودع ناسن الل ناك ناطيشلا ن!إل ناتغلاثورسكلاب غزنيةحاطأرقو نيبلاتاذ داسفاو رشلا عاق |
: 0 88 



 ةكديلااوب رقتلوأ ضعب عم مهضعب كولملا لعفياك ةبلاغل !اليبس ةيب وب رلاو كامل !هل نم ىلااوبلطل ىنعي (اليبس ش رعلا ىذىلااوغتبالاذا)
 تو هلامس) ول ءازجو نيكرشملاةلاقم نع باوجاوغتبال وهواه دعب امنا ىلعةلا داذاوةايسولا مهم رىلانوغتبي نو ءدب نذلا كئلوأ
 ١ لا ىنعم ىف ةغلابمربكلاب ولغا| فصو (اريبك ) ةهازنلاو كلذ نم ةءارب !ادا راعإبا ناك (الع) )1-/١1( عز اند( نواوقياسم

 «ك ماوي نيل هقلاوةلاغلابىأ (اليبسشرعلا ىذىلا) ةطآلاءالؤه ىنعي اوبلطا ىأ (اوغتبالاذا 0
 : رقياماوغتباف اضف هيلااوفرعيلهانعمليقوهيلا|وب رقتيلهانعم ليقو ضعبب مهضعباين دلا كول« لعفك "ا 1 ' اا لق لاا وفر لاسم ليقوهيلااوب رقتبلءانعمليقوضعم مهنسب ان دل! كوأ . لعف اريغ قارعءاتلابو

 / كلذبهفصو ىنعم (اريبك اواعنولوقيا مت ىلاعتوهناحبس) 'لجوزءلاةفهسفن هزن حصأ لوالاو هيلا

  (نويف نءوض ذرالاو عبسلات ا اومسلاهلحبست) لجوزعهلوق هبه وفصيام دعبلاوةءاربلا ىفةغلابملا

 لا ثنم ناو سابعنب | لاق (هدمعع مسالا ئنث نمناد) نجلاو سنالاو ةكئالملا ىنعي ||| ناجل ال
 0 انا ليقو حسنا ةناوطسالاو حبسن# رجشلان البق تانابنلاو تاناويما عيج ليقو كف 2

 حيبستل 3 وم نم عفرتملام حسن 0 0 تح رل ديطصاام السلا هيلع :ةقرولان او |تكرتتءفراذافاهعض از سر ا كو ل - 1 ل

 ناو حيبستلا كرتدكراذافاي راج مادام حبس ءاملاناو حيبست 2 كرتتطقساذاف ةرجشلا ىلءتمادام أ رالمالو رحبلا و 50
 رتتتكساذاف تحاصاذا بلربطلاو !ناووعسستاك رت :|اذافادب دج مادام ب بوثلا

 ب عم ه6 0 . || نوهقفتال نكلو) ىلاعتةللا ايشالا لكزيقو 506 ةييابلا مو 2000 5 7 : ١

 4 لاقدوعسم نبا نعىورام كلذ ىلع لدب وهدمح وهللا ناصساهحستواداجو أ ناك اناويحةلنار فالخإال 0

 )ا 00 مل سو هيلعنلا ب هللا لوسر عمان“ 3 افي وحتاهنو دعت مت تأوةكرب تاءآلادعن كاردالا رسعتلوأ تاغالا

 وهطلا ىلع لاق مثءانالا ىف سو هياعهتنا لص هدي لخداف ليلق“ ءام هيف ءان !انؤ ا ءام نمل اوبلا نطانلا نابت

 :انكدقلو مسوهيلعهتلا ىلصهنن 'لوسر عب اص, نيب نم عبني املا تير دقلفةنلا نماكرلاو كرابملا || ريما ىلع لادلاو هيلا
 رالاق |سوهيلعهنلا ىبههنلالوسب .رنأةرمسنب رباج نء(م)ىراخلاهجرت ألك وب وهو ماعطلا بست || هنا)لوالاهجولاو هلعافك
 ل عهدا بص ننال اوسر ناكلاقرمعنبا نع ١) نآلاهفرعال فاو تعب ىلا ءل ىلع لسيناك ار ارح ةكمب || دابعلا لهج نع(املح ناك

 ط 7 اؤلزنفةباور فو هيلع هديب ممسف هان أو عدذجلا نف- هيلالوحترباملا ذا اماف عذج ىلا طخ إسو نينمؤلا بوند (اروقغ)

 70 |حيبست ىناعملا لهأ ض عب لاقو عبسي هناو ماك, دا-+لا نا ىلع لياد ثيداحالاهذه ىنف ئشب هراسو انلعج نآرقلات أر قاذو)

 3 فيطاؤهبر دقو عناصلا ىلع ل دن ثرحبلاجلا نا سلب« ءالقعلا ىوستاناويحلاوتادا+لاو ضرالاو || نيذلا نيبو كلن
 0 سال مسالا اوقلاو حيبستلا هلزناطريصي وكلذب قطنناهناكف [| اباع ةرخآلاب نونمؤيال
 اعتهلوقو ف هيلاهماع لكن ناىنبنيفهريغهيلعفقيالتاداجلا فاما ءىلاعت هنأ طآوفاسلا || !اجوأرتساذ (اروتسم

 1) كناسلو <تغاب حبسي نما بعام مهحيبستنومههنالو نوماعنال ىأ(مهحيبست نوهقفتال نكلو) اناعجو) روتسموهف ىربال
 جوزعهلوق ُج حيبستلابى-اهجو مك _كفغىلع ه وقملا بلس اعل تيرس ىا(اروفعاءاخ وللا 0 0 |مهبولق ىلع

 هيف نعمهب واق بجحي ىأ(اروتساباخ ةرخآلابنو:ءؤيال نبذلا نيب وكنيبانلعج نآرقا!تأرفاذاو) || ئثل ارتسي ىذلاوهونانك

 1 "تلزنا لاق هن ار يبج نبديعس نع ىوراكهنوريالفسانلا نيعأ نءاروت_سهانعم ليقو هب عافتتالاو || 2' ةهارك (هوهقفينأ)
 «ًأرككىبال تلاقف رنا فركب ىبأ عما سو هيلعهللا ىلص ىبناا ور خا هعمو بط ىبأ أسما تءاج بط ىنأ ادب (ارقو مهن اذ ؟فو)هوهقفي

 ناو نهيف نءو ضرالاو

 (هدسح عبسالائث نم

 ردك لوقت ىهو تعجرف هلوقيالورعشلاب قطني ام ةنناوركب و بأ اطلاقف قاجههنا ىنغلب دقل كبحاص 000 0
 'ز ءاناعجو )اوني وى تاهل الاكس لوسر اي[ كنار امركبوبأ لاقفهسأر خضرالر لاا ذهم تدِح ى ر تركذ اذ او)

 دحولاقي (هد>ونآرقلا
 او)هوعمسالئلالق:ى ىأ (ارقومهاذآ افو) هومهش الثل ىأ (هوهقفينأ) ةيطغأ ىأ(ةنك أ امهم وأو

 وقوه أوال نارفلاواتتنأو هللاالاهلاال تاقاذا ىنعي (هدحو نآرقلا فكب لا د نيمو يقدموا

 11١ 9ك كف ال ءزطا نم ىأ عسل رفان عج | دعيسألاحل ل

 وعم , ىتلاةق ةقيرطاوأ لاح لأ 0 0

 .داج ”ارتسا مهيلعبجاولاو نيداجال نيئزاهنآرقلانوعمتسي ىأ ل نايب ولاحهب وفود وهو عمتسملاوه نآرقلافهب نآرقلا

 دعووحن ةدحوادحودحم

00 



 ءامسالا << ىف ةئيسلا نالاهور كم .رك ذ(اهوركمكب ردنعإ مهريغةئيس لكريمض ىلا ةىسةفاضا ىلع اشو فوك (هئيسناكك لذ لك 0(

ْ 
/ 
1 

 بي رقوه بيه نم طحني امن اك هلوقو مادقىلاىثملا ىفلياغلاوفكستلا اوفكتهلوق لئامثلا ف ||"

 هللال وسر نم ن-سح ايش تيأراملاقةري ره ىبأ نءلاععضوم نمردحشي هن كىأؤفكتلا نمأ 1

 هللا ىل_د هللالوسر نءهيشمىف عرسأادحأ تبر امو ههجو ىف ىرجت سءشلا ناك لضو هياعَللا ىلص | 1
 ثرتكمريغاهلوق ىذمرتلاهجرخأ ثرتكمريغاهناوان_سفن أدهحنلاناهل ىوط7ضرالاا: اك مسوءهيلعأ |

 2 ذام ىأ(اه وركم كب ر دنع ذءيس ناكك لذ لك ) ناسنالا ىلع قي ىذلا مالا ثارتك الاوقاشىأ |[ |

 ريخانوميدقتهيفليق تلق اهوركمهلوق عم ةئيس لق فيكتآق ناف مدقت امفاهنعةنلا ىهنىتلارومالا نمأ |

 ناككلذ لكىأ ةفصلا ىلءالرب ركل ىلءاهوركمهلوقو كب ردن: ءةئيساهو ركم ناك كلذ لك ردقتأ

 هباحبسهلوق © رك ذموهو ٍبذلاةئيسلانال ظفالا نو دىنعملاىلا عجربهناليقواهوركم ناكو ةئيس |

 نءكب ر كيلا جوأامم) تايآلا»نهىف ىهاونلاو ىماوالا نم مدقتامىلاةراشا (كلذ) ىلاءتو
 لبقتالللملاونايدالا عيجىفةباعرلاةبجاو عئارسثتايآلاه له ىفةروك دملا ءاكحالاناىأ (ةمكسملا

 سمالاىلا عجري تايآلاه ذهل صاح نا ليقو رابتعالا|ذ_مبةمكحو ةمكحتناكفلاطبالاو خسنلا |
 هذهن ا ليقةمكتملا نم كلذوةرخآلا ىلءلابقالاوايندلا نع ضارءالاو تاعاطلاو ربل عاون أوديحوتلاب |||

 ىنلانبتكوىلاءاوهناحبس هللا لاقرخ الا هنلا عم لعجتالواطوأ مالا هيلعىسوم حاول ىف تناكتايآلا
 نعىبهلاوديحوتلاب مالا, تايآلا هذه حمتتفاىلاعتو هناحبسةنلانا لعاوةطعو٠ ئلكنم حاواالا

 لكسر هنال د_يحوتلاهيفر ركن اس <ل.عولوق لكن أى عهيباتلاهنم دوصقملاوهباههخو كرشلا ا /

 نآس كارلا نأ كوالا ةبآلا فرك ذ ىلاءتو هن احعر#س هنأم ئثهعفن لهمدع نءهواهك دا |

 (اروح دمامولم نهج ىفىقادفرخ اطاةنلا عم لعجتالو) ةيآلاهذهىفلاقوالو ذخاموم ذم هبحاص نوكي
 ركنمو حيبقه 1 ءمدقأ ىذلال عفلا ناهلرك دين اهانعتامومدمهنوك امامولملاو مومذملانيب قرفلاو' ْ

 نيب قرفلاو موللاوها ذهو هيلع كلج ىذلاامو حيبقلا لعفلا اذه تاعفملهللاقي مامومذمهنوكىنعماذهف ْ

 هللا تانب ةكئالللا نولوقيا وناكمهنال (انانا ةكسنالملا نمد _او) نونبلامهودالوالا لضفابكصتخا ىنعي[] |
 نيائاقلالهجةبامن ىلعل ديا ذهول ةباهنال ىذلا لامك _!ا,فودوملا و هىلاءتوهناحب سةئلانإب مهءاع عم |]

 ةصاخ ىهودالوالا هيلامهتفاضإبىنعيةكم كر مبطاخع (ايظعالوقنولوقتامسنا) كوكا 1

 ُُه تانبلا ىنعيمه-فنالنوهرك, امدلنولعجي ثيح مه.فن ا هيلعنولضفيمهنام ماسجالا

 ديدشتلاو مالالاو جا اوماك>الاو لاثمالا اوكحلاو ربعلا ىنعي )نإ ارملا|اذهىفانفرصص دقلو) ىلع

 انريك ذتوانفب ردت ىأ(مهدب زبامو)اوربتعي واوظعتيل ىأ(اورك" ذيل) رب ركتااوريثكةالانف رصف ]

 صفحو ىمءايلابو (نولوفتاكة ط1 ) هنلاعم (هعمناكوللقإا وفن كءادعأدازام |

 ' (نينبلاب) ةوفصب سيلامهسفنلو ةوفصلا كل لع مراتخاو مسخن ىنعي ( كب رك افصافأ) ىلاعتودن

 | نولوقت م ةط اهعمناك ول) نيكرشلاءالؤط دحمابلقىأ (لق) قحلا نعادعابت ىأ (اروغنالا) ا

 نولع< ثيح سفن ايلع مناضف ماسالا صاوخ نم ىهودالوالاهيلا مهضابنبخ (ايطعلا اوقنول اوقتلكنا)تاداسلاهوداوال

 مولعم هنالريمدلا كرتف لي زئتلا نءعضاومفف ىنعملا| ذه ىأهانفرمد دقل ودار او لي زنّلا ىأ (نآرقلا اذه ىفانفرمددةلو) نوه هركتام#لا

 اعوذخ كلى داز لورا هأر قاذاىروثلا ناكو قا نع (اروفنالامهدب زبامو) اوظعتياهانرركى أ ىلعوةزج فيفختاب ء(اورك ذيل) ا

 اهضعب ةروك ذملالاصخلا تاق نافةئيسةقرسلا لوقناك ةئسانزلا ل وقت كارئال ا هشنأتب رابتعاالف تافصلا كح هنعلا ازمسالاو بنذلاةلزنمب |!

 لكتلق ةئيسأر ق نهةءارقهجوافاهوركمةنلا دنع ناك اًثيسروك دما نءناك امىأةفاضالابهئيسأرق نمأرق كلذلو نسحاهضعب و*ىس :

 هذهىلارخا اطاهننا عم لعجتال (1١/ه) هلوق نممدقتامىلاةراش |( كلذ )ةدو دعما لاصخلا عيمجال ةصاخ نع ىبهن اع ةطاحا كلذ

 كيلا جوأ) ةياغلا

 امم (ةمكحلا نم كبر

 حلصاو هتحصإ لقعلا كح

 لعن الو) هتوساب سفنلا

 ىقلتف رخااطا هللا عم

 (اروحد“ امولم ماهجىف

 نعةجنلا نم ادورطم

 امهنعهللاىىضر سابعنبا

 ةنآ ةريشع قاعلا دع

 ةيلعىسوم حاول ىف تناك
 عم لدجتال اطوأ مالسلا
 اهرخآو 2 اللا هللا

 تاءج دقاو اروحدم

 نءىبجا|اهتعاخو اهتكاف

 سأردي-وتلانالك كا

 نمو اهك المو ةمكح لك

 ناو ةمكح هعفنت م همدع

 كحو ءامكملا اهيفذي

 تنغأأامؤ ءامدلا هخوفايب
 راف_سأ ةفسالفلا نع

 هللا نيد نع مهو لا

 بطاخ مث عنلا نم لضأ
 تانب ةكئالملا اولاقنيذلا

 كب رو اهنصأف أ )هل اوقبهللا

 راكنالا ةزمطا (نينبلاب

 هجو ىلع مب ر كسل أىنعي

 لضفابءافصااو صواحلا

 ذلاو) نؤنبلامهودالوالا



 ا لدية بآلارهاظو فرسلا ىلع صاصقلا باجياباروص:م ناكهئافهلتق ىف فرس و حرب هب ىلولاإ_تفب ىذالوأ باوثلابةرخآلا ف
 مالا ميلا لاماوب رقتالو) ةم .رحاهنوكلةبآلا فةلخاد ديبعلاو ةمذلا لهأ سفن نال ىذلاو لا نيب ودبعلاور حا نيب ىرحي صاصقلا
 هللا ىماواب( دهعلاباوفو أو ةنس ةرسشع قام ىأ (هدشأ غلبيىتح) هريمو هظفح ىهو نسح أ ىهىتلاةقي رطل اوةإسهخإب( نسح أ ىه

 ؟ اذاليكلا اوفوأو)الؤسم ناكدهعلابحاص نو أهب ئب وهعيضيالن ادهاعملا نم باطيإب ولطم (ال اوسمناكدهعلانا) هيهاونو

 فاقلارسسكب(ساطسقلاباونزو
 نابقلاىأنوطسرةااوه

 كلذ)ل دتعملا( مقتسلا)

 نسحأو) ايندلا ف( ريخ

 ليعفتوهوةبقاع (الي وأت
 اموهو م اذال 1نم

 سلام فةتالو) هيلالؤي

 ملعتالام عبننالو ( لعمب كل
 تيأراموتيأر لقنالىأ
 نعوتعمسامو تعمسو

 روزلاب دهشتال ةيفنحلانا

 مرتأل سابعنبا نعو
 حصال و لعتالا-؟ اذا

 داهنجالا لطبمهب تبنثلا
 علا نم عوب كلذنال

 تانمؤم نهومماع ناف
 نظلابلاغ عراشلا مافأو

 هب لمعلاب مأو معلا مابقم

 فانلو تاداهشلا ىفاك

 املدحاولا ريخ لمعلا
 رسدبلاو عمسلان ا)انرك ذ
 ناك ك كوأ لك داؤفلاو

 5 راشا كئلوأ(ال !ٌو مهنع

 داؤفلاورصبلاو عمسلا ىلا

 نوك م5 كشلوأ نال
 نوك,ءالقعلاىلا ةراشا

 لوقك مهربغىلاةراشا

 ري

 هنعال وس ناك اهنمدحاو لكىأةيلعافلاب عفرلا عضوم ىف هنعو مايالا كئاو ا دعب شيعلاو 5 ىوالاةلزنم دعب لزانملامذ

 :لامىلا ترظن لو هعامس كل لحمام تعمس م ناسن الل لاقي مهماع بوضغملاري_غىف بوضغملاكرور جم اورام ىلا دنس لؤسف

 هلا ١,عا ارخأت اذا لعافلا ماقمنام .وقيامئارورجاوراجلانال مهضعبلرظن هيفو فاشكلا ىفاذكهياعمزعلا كلل حمام ىلع مزعملوهيلا

 ةطو دشواط كسو دب قر خاهيف لعجتن ن( ضرالا قرت نإ كنا)حيساذىألاحوه (اح يم ضرالا ف شمتالو) الفامدمتاذااماف
 ٠ لوعفملاو أ لعافلا نملاحوهوةوقاهيذ اخت ن لوألاتخناي؟هتوهو كلواطتب (الوطلاب+لا غلبت نلو)

 0117/5( ”واهريغو مهاردلا نب زاوم نمريبكو أر يغص نازيم لكو هو صفحو ىل -وةزج
 قو هلناقلرانلا باجياوداياطخريفكستب 5 :رخآلا فوهلناق ىلعدوقلا باجابايندلا فروص:مهنأىنعياماظ
 وقى ليقوةيدلاو أ هنم صاصقلاءافيتسا,لتاقلا ىلعاروصنم ناكهناهانءملوتقملا ىو ىلا مجارربمصلا
 بق نمرودنم ليتقلا لوف كالذ لعف ناهناف ق+ ار يغب لّدقلاب ىدعتملا لتاقل اهب دارأ لّقلا ف فسيالف

 : رطلاب ىأ(نسحأ ىهىتاببالا ميلا لاماوب رقتالو) ىلاعتوهن احبسدل اوقف هنم صاصقلاءاف.ةسايهيلع

 لاكدشالا غواببدارملاو حاكسنلا غولب وهو (هدشأ غلبب ىتح)هيلعءظفحو هتيفت ىهو نس أ ىهىتلا

 هللا ماب ناينالاب ىأ (دهعااباوفوأد) رج اهنع كفن لالاو هلام ماصم مايقلاهنككث يحب هما_ثرو
 قوهنءىأ (الؤسناكدهعلانا) هسفن يلعن اسنالاهمزتليامدهعلاب دار أل يقوهنع ىهنامم ءاهتتالاو

 اليكلا اوفوأو) لجوزعهلوق تلتق ميف لسنة دؤوملاك تضقت ميفلاقي ف لي دهعلا ليقوإب واظم
 ازيم نمارببكو أ ناك ١ اريغد نازيملاوهليق (ميقتسملا ساطسقل!باونزو ) ليكلا مامت هنمدارملا ( متلك

 ذوخأمىب رءهنأحصالاو ىناب رسل يقوىور وهل يق نابقلاوهليقوهنءربك أوهام ىلا مهاردلا
 اق نزولاو ليكسلا ناصقن ببسب لصاخلا توافتتلا نأ رعاو ميقتسملالدعلاباونزو ىأ ل دعلاو هو طسقلا
 ءانلا مج نالهيف ديعولا ظءامناو هنعزارتحالا ل قاعلا ىلع بجوف مظع دب دش هيلع لصاحلا ديعولاو

 دبا فايعس ناصقنااو فيفطتلا نمعناا ىفغلاب عراشلافءارشلاو عيبلاو تاضواعملا ىلا نوجاتحم
 ماهيلالؤياموهو عج .راذال آنمةبقاع نسح أ ىأ (اليوأت نس-اوريخ كلذ) اهءاب رأىلعلاومالا

 وتعمسورتملو تيار لقتال ىأ (لعدب كل سيلام) عبنتالو ىأ (فقتالو) ىلاعتوهناحبسهلوق ©
 هلبقو نلظااو س دحلابهعينن ال ليقو إعهب كل سلا ياد>ا مرتال هانعم ليقو لعن مو تماعو عمست

 كلانا) نظلبد-أىف ماكت الهند ارم اواهفرعتي واهعبنتي و رومالاوفقيهن اك افقلا نمذوخأم
 : !ليقوهداؤفوهرصب وهعمس نعءرملالثيدانءم (الؤمهنع ناك كئلوألكداؤفلاورصبلاو

 الالوقلا ىلعوءاضعالاى لا كئاوأىةراشالا عجرتا ذه ىلعف ءرملا هإ_عفامعداؤفلاو رصبلاو عمسلا

 ب وعن ىنماعهتلاىنايتاقف لسوهيلعهتلا بص ىبنلاتينألاق ديج نب لكش نعاهباب رأىلاءجرت
 !الرشو ىداؤفرشو ىرصب رشو ىجمسرمش نمكبذوعألةلاقمث ىديبذخاف لاقهبذوعتأ
 وقبي رغنسح ثيدحلاقو ىذمرتلاوىفاسنلاودوادوبأ هجر اهتظفف.لاق ىنمرشو ىلقرشو

 آئا)ءاليخواربكوارطب ىأ(اح رم ضرالا ف شمتالو)لجوزعهلوق ف هرك ذوهءامىنعي ىنمرشو
 واطتنأر دقتالىأ (الوطلابجلا غابت نلو) اهرخآ غلب: ىتح كربكب اهعطقت نا ىأ(ضرالا قرت ن
 هاطمو ضرالا قزخ دب, رب نك أيشوهرطب وهربكب لاذبالن اسنالا ناىنعملاو كربكي اهب واستولابجلا

 يقف هيمدقرو د ىلع ةىموهيبقع ىلعةىم ىذالاتخس دمي ىذلا نا ليقو ئش ىلع محال لابجلا
 ,عكيم قرود ص ىلعتيشم ناالوطلابجلا غابت ناو كيبقع ىلع تيشم نا ضرالا بقنت نل كناهل
 5 اهجرتأ ب بص نم طحنيامناك اوفكت افكت ى ثم اذا لسوهيلعهللا لصةننالوسر ناك لاق ىلع

0 

 اهلل



 فارسالا نيب وهىذلا داصتفالا, ىمأ ف رسملاءاطعاو حيحشلا عنل ليثمتا هو هيلا هتفاصالر دما ىلع بصن لك ( اطسلالك اهطسلا
 امىنغلا لوي و ىنمرحوانالف ىطعأربقفلا لوقي سانلا دنعوهدنع ىضيمريغ ف رسما نالهثلا دنعانوامريصتف (اموأمدعقتف ) ربت ١

 هيفرتأ اذار فسلاهرسح نم كدنعئئثال كباعطقنم (اروس) تاعفام ىلع مدنف ت> حا اذا كسفن دنع .وةشدعملا عريب دن

 اهتتباتثعبف مالسلاهيلعىسوم نمدوجأ مالسلاهيلعا دم ىنعي هنأ ىف ةيدوهيلااهترض ةماسمت .رطاخ دقوهس أ ررسسح نماي راعوأ اغيلب أر
 هيلعهللا لص هللا لوسر ىلس من (١ا/##) تازنفةالصلج رحب ملفةالصلا تميقافاناب رعدعقوهعفدف هيلعىذلاهصيقهلا ش

 ناوط سيل كلذ ناب سو 22 7 7
 روي , 6 نب. , | اه دم ىلءر ديال هديةلواغلاكريماو قا فةقفنلا نع كدي كمال ىأ كقنع ىلا ةلولغم كدي لعجتالو :[١

 0 ءاطعاو حيحشلا مللت او كد نعام عيج ىطعتف ىأ ( طسبلا لك )ءاطعلاب ىأ (ايطنلا ,
 0 ريغفرسلانالهللا دنع ىأ (اموامدعقتف) ريتقتلاو فارسالا نيب وهىذلا داصتقالاب ىمأف رس . !

 00 1 3 ,,  || كمولي ل يقوةيلكلإبلاملا عيبضتىلع كنومولياضيأ كباحصأو كسفن دنعاموامليقو هدنعىض يف |
 نا) لاقف ىل هللا ىل ىلعامدانىأا روس ليقوهقفنت كدنع ئئالاعطقنم ىأ (اروسحعإ) مهطعتإ ماذا كاسمألا لع كولثا

 نكرر ةتسسب كبار كب ناوط ساكلذ نانةقاضالا اك مع اعلا لصةتلال  كنم طر
 كيلا طسلا سيلف (ءاشي ,ناوط سيك دنا ةدادذا نم دبغر نان .وهيلعةللا ىبصةللالوسر ىلسم ١

 2 0 رتقب ىأ (ردقي وءاشي نا قزرلا) عسوبىأ (طسب كب ه رنا) لات لانق كيم لخلل لب

 قيضيوهىأ(ردفي و) هدابععيج ل اوحا,ملاعىلاعوهناحبسهن أ ىنعي(اريصب اريبخهدابعب ناكهثا) دابعلا ةحلصا كلذو قب

 ناكهنا) كيلعمولالف الو) لجو زعهلوق# دابعلا|-اصم ةباع :رلجال لب لخبلا لجال سيلدابعلا قاز راق توافتاف. حل ١

 ا نود اوناك ةيلهاملا ل هأ نأ كلذو (5 !اومهقزرن نحن) رقفوةقاف ىأ(قالما ةيشخ مدالوأ وأ ى

 5 0000 ةجاحلاةد_كءافك أريغ نهوح كني نأوأ تاراغلاو بهنلا نممهبلع نوفا وأةقافلا ةيشخ مهن

 2 د) اهيضقيف متةهنأ كف هللا دب قازرالان ا ىنعي,ك ياو هقزرن نحنلاقو نهاتق نع هللا مهاونف مه دنع ديدشراعك اذ

 مهدالو مهلتق (مدالوأ || و رك اىأ(اريبك ًاطخ ناكمهلتقنا) ءاسنلا ىلعهحتفي كل ذكفلاجرلا ىلع قزرلا با ,
 ةيشخ) م-هتانب مهدأو م نع رط سب ىأ (اليبسءاسو) حبقلا دح ىلع دئازةحينق ىأ (ةشحاف ناكها

 مهقزرن نحن) رقف(قالما || لمس ثزلانا ل يق ىلاعت هللاهعرش ىذلار هصااوه و نكمي بيسلاو ببسريغ نمهتنبوأهتخأوأ كريغةأي

 كلذ نع مهاهن (مك اباو نمدلو لجرلا فرءيالف باسنالا طالت +ااهنمو هسفن ىلع دما باأو ةيصعملا اهنمدسافملا نم عاونأىل

 مهلتقنا) ءهفاز 1 نمضو | هلوقملاءلا بارخ ب جوي كلذو ىل_سنلاعاطقن اودالوالا عايض بجوي كلذوه تدي رتبدحاموقيالوو ا

 اهظعامأا (اريبك أطخ ناك || تبئامغنالتقلا لحو ةظلغملاةمر+اوهلتقلا فلدالا (قحلابالاةللامرحىتلا سفنلا اولتقتالو) لجوزع ||

 امنامئأك طخ عيطخ لاقي لّقلا لحاهمذ لدح ىتلاةلاحلا ىننتسا مثل صالا كح ىلع تقلا نعفللا ىسههن كلل ذكن ناك اماف ضراعبب 1

 باوصلا د_ضوهو أطخو || هللا ل_ههللالوسرن ا دوعسم نبا نعىوراك ثالث ىدحابالاىأ قحلابالا اقف ةيضرعلا بابسالاو ٍ
 ىازلا سشلا ثالث ىدحايالاهللالوسر ىنأو هللا الاهلا الن أ دهشي ملم هىرما مدلكاللاق

 هيلولانلعج دةفامواظم لق نمو ) نيهدصلا ىفهاج .رخ ا ةعامجال قرافملا هنيدل ةراتلاو سفللاب لذ

 ةيدلاذخ ا ءاش ناو هنمداقتسا ءاش نافر يخش هن : أوههناطاس ل يقو للاب لتاةلا ىلعةبالوو5 ةوق ىأ(ان دأ

 ةيلهاجلا ىفاوناكمهنا كلذو لتاقااريغل قال سابع نب |لاقىلولا ىأ (لتقلا ف فرسيالف) اعمال ٍْ
 00 اذاءانعم ليقوهنم فرشأ ل تقي ىتحدلتاق لقب نوضربإل ليتق مهنم لقا ذا[

 ىتح هدحو لئاقلا لتقب نوضرب الفافي رسثلوتقملاناك اذاةيلهاجلالهأن اكو د>اوب دحا أول ةعأ ْ

 لوتقملل عجارريمضلاليق (ار روصنمناكمنا) لتاقلابلثمالهن انعم ليقو هئابرقأ نم ةعاج هعماوأ 3

 رذخلاو رذحلاك أطاخاو

 جمرسككلاو لك اايعاطخ

 رصقلا (انزلااوب رقتالو)
 دقوةغل دملاورثك اهِيف

 نع ىهنو هوهب ئرؤ
 ةلبقلاو سملاك انزلا ىعاود

 اهب رطسشب و(اليبسءاسو]) لقعلاو ع مثلا دحق زواج ةيصعم( ةشحاف ناكهنا) _اونزتالولاهتلانزلا سفن نعىبهنلادب ر ًاواوامتوب

 دقف) مدلاحيبيام بكست يمريسغ (امولظملدق نمو) مدلاحيسيامباكترابىأ (قملابالاةنلاموسىتلا سفنلا اواتقتالو) هقتبإ
 دحاو لتاقلاو نينثاالو لتاقلارتع تقي الفىأىلوال اريمضلا(لتقلا ف ف هرسسي الف )هنم صاصتقالا ىف لتاقلا ىلعاظلست (اناطاس هيل 0

 ريمضلا(ار هوصنم ناك هنأ) مولطظملا لاق و أىلولا باطخ ىلع ىلعوة زج ف ةرسنالف لوالا لئاقللر يمضلاوةلثملا فارسالا اوأةيلهاملا لهأدا

 هريصنب وهإّتقب صاصقلا بج وأ ثيح هرصان هللا ىأ مولظ الوأ كلذ ىلع دزتسي الف صاصقلاهل بج وأن أيد .رصن دقةللا نأ هبسح ىأىلإ



 ع
 ١ رد واهنم بات مةبانجهنم تطرف نم لكلاماعاذه نوكبن أزاخةب وتلاىلارداب بن ذأاذاىذلا باوالا (اروفغ نيياوالا ناكهناف)

 نمبناتلاهيوب أ ىلعىناجلا تحن
 نيكسلاو) ءارقف مراح

 تاو ىأ (ليبسلانباو
 ةاك زلانممهةحءالؤه

 الو (اريذبت رذبتالو)

 ليق افارسا فرست
 فلاملا قيرفتريدبتلا

 دهاجم نعف لحن او لحلاريغ
 ناك لطاب ىفادم قفنأول
 مهضعب قفنأ دقواري ذبت
 لاقف رثك افربخ ىةقفن

 فرسلا ىريخال هبحاصوهل

 ريخلاى فرسال لاف

 ناوخااوناك نب رذبملانا)
 ىمطاثمأ (نيطايشلا
 ةمذملاةباغ ىهو ةرارسثلا

 ناطيشلا نمرثال هنال

 مهؤافدصأو مهناوخامهوأ

 اهف منو عيطإب مهنال

 فارسالا نمهب مهنو سمأب

 هب رل ناطيشلا ناكو)
 عاطينأىنبنياف (اروفك

 لثم ىلاالاو ءديال هناف

 (مونع نضرعتاماد) هيعق
 ىذ نع تضرعأ ناو

 نباو نيكسملاو ىبرقلا
 درلا نم ءايح لييسلا

 كب رنم ةجرءاغتبا)

 الوقمط لقف اهوجرت
 تضرعأ ناو ىأ(اروسيم

 كب رنمفزر دفع هلع

 ىمسف كلجتفي نأوجرت
 اليج ادر مهدرف ةجر قزرلا

 دقفلا عض .ومءاغتالا عض وف

 غتبم قزرلا دقافنال

 ا 011 .زلام مايقلا ف كنم ناكريص قت دعب ربلاو حالصلا نيدصاف

 0 لثمرسعو ىمالارسسلاقي ب بسلا عضوم ببسملا عضوف «ذعابب م ءاغتبالاوءاغتبالا ببس د قفل اناكفول

 هدماذال اوقءانعم ناكمه هرقف مبهملع وهند . مط ءاعدهنأ ىلعهزضف نموت اياوةنلاانقزر مطلقف ءانعم ليقول |وعمموهف سحنو لجرلا دعس

 كمتةعىلاةلولغم كدي لعجتالو) لااهوجرتو لاخلا عضوم قر دصموأ لوعفمءاغتب اورسي هيف ءاعد ىأر سبل اوه و

 آوناك اذاةقفنلاىأ (هقح) كنم(ىبرقلا اذتآو)هرثأىلءهدورولهتبانج 2 (11/9)

 | مترفغتساو هللا ىل متن أمئامع اذ أ ىلا ىدؤي اميرسشبلا «نمولخالام وردصلاج رح دنعو بضغلا لاح ف

 | نوكتن لجرلاوهةبآلا هذه فريبج نب ديعسلاق (اروفغ) نيباوتال( نيباوالل ناكهناف) ككنم طرفامم
 | متبنذيىذلاباوالا بيسملا نبديع_سلاقواهبنخاؤيالهنافريهللاالا كلذيدي ريالهي وب أى لا ةردابلاهنم
 |[هبوشي ودهن هزحبايفهللا ىلا عاجرلا باوالا سابع نب |لاقو ريل ىلإ عاجرلاهنا هنعوب وني مث بنذي مث ب هوس

 نبدي ز نع ىورامهياع لدي ىحذلا ةالص نواصي نيذلا مهليقونولصملا مهليقو نوح بسلا مهن :اهنعو

 اذاني اوالاةالصلاقفىحشلانواسي هوتي له لع مل سو هيلع هللا لص هننالوسر ج رسلاق مقرأ

 | لمرلاوهو ءاضمرلا ىمحتن أو ىحضااعافترادب ربلاصفلا تضمراذاهلوق ملسم هجر أل اصفلا تضمر

 أ راغصلاليالادالوأ ىهو ليصف عجلاصفلاواهفافخاهقارحا 5 ةدشو را نملاصفلا كريتف سمشلارحب

 | الاداة ساعد نعىورام«لعلديءاشعلاو برغملا نيب بصي ىذلا باوالاليقو

 ةحىل رفلا اذتآو) ىلاعتوهناحبسهلوق ُُه نيباوالا ةالص ىهوءاشعلاو برغملا نيب نول_هب نبذلاب

 هب راق قؤي نأ ىلا عتوهناحبب ننام ىمأ ٍل_سو هيلع ثلا ىلص ىنال باطخلا لق (ليبسلانباو نيكسملاو

 نمميهقحاون ين ةبارقلابنيدلاولارب دعب ىصو ىلاعتو هن ادعب_.مهناوهو لكال باطخ هنا ليقو مهفوقح

 نال فو كلذوحنوةد_خاءلاوءارضلاوءارسلا ىلعةفلاؤملاو ةرشاعملا نسحوةرايزلاوةدوملاو م-رلاةلص

 :عىلاعت هللاىضر ىجفاشلالاقو ةفينح ىلأب هذ موهو م-ييلع قافنالاهمزاريسوموهو جي واحاوناك

 هيلعةللا ىل ص هننالوسرةبارقةبار قلاب دارأليقو ب سف هيدلاو ىلعداووأ دلو ىلعدلاوللاةقفنلا زانال

 582 00 اريذبت :ردبنالو) ليبسلانا و نيكسملا ىلع مالكا مدقت وسو

 رعدوعسم نبا لئسوا ارذبمن اك لطا,ىفادموأ امر د قفن أول وار ذبم نكي ملقا ىفهلك هلامزاسنالا

 2 : امهضعب نا ليقو فرسلاهجو ىلع ةرامعاا ىفلالا قافن اوهليقوهق-ريغىفلاملا قافنلاقفريد بتل

 2 اوخا اوناك نب ردبملانا) ريخلا ف فرسال لاف فرسسلا فرب_-خالهبحاص هللا تفرثك أ افريخ فة

 (قمطاثمأ ليقوفارسالا نمدب مهنو سمأب ايف مهتوعيطي م-منال مهءاقدصأو مهءايلوأ ىنعي (نيطايشلا
 نك كو) مهوخأوهموقةنس مزالموه نم لكا لوقت برعلاونيطايششلا نمرسشأال هنال ةمدألاةباغا ذهورسشلا

 | ة)ليدزعاوف ُُه هلمع ل شم ىلاوعدي هنالعاطي نأ ىنبني ف ةمعنللا دوج ى أ (اروفكهب راناطيشلا

 .وهيلعهنلا ىلهىبنلانولأ سي اوناك بايخوملاسو بيهصولالب وعجهم ف تلزن ( مهنع نضرعت

 ناو ىنعملاو ةبآلا هذه تازنف لوقلا نع كس ومونم ءايح مهنع ضرعيف دج الوهيلان وجاتحام نيناحالا

 اا نمت ٌراظنتاىأ 02 تاب رنج رماعتا) مههنؤت نأ ت رمأ نبذلاءالؤه نع ضرعت

 وش قو مه .واقهب بيطتابيطادعو مهدعى أ اليجانيل ىأ (اروسمالوق مطلقف) كيتأينا هوجرت

 رابلاق(كقنعلاةااغم كديلعجتالو) ىلاعتوهناحبسهلوق © هلذف نمم اياوهللاانقزرلوقي نأ
 لاقفهصيقالا سو هيلع ثلا ىل_صةئلا لوس |وسرل نكي مواع رد كيسكتسن ى أن اهلنا لوس .رايلاقف ىص ىتأ

 عردلا كيسكتستىأناهازق تااقف هم أ ىلا داعفرتآ اتقوانيلا دعفا ذكر هظي ةعاس ىلا ةعاس نم ىصلل
 هلابلالب نذافانإب رعد عقوماطعأو هصيق ع زنوهراد مس وميلعمتلا ىلصةتلالوسر لخ دف كيلع ىذلا

 آلا ذه ىلاعت وهناحبسةتنالزنافانإب رعدآرف مهضعب هيلع + دف هبامحأ بولق لغشف ج ري لفهرظنتاو



 )١1/١( امهناعارم ىف مالا قيض مث هديحوتبامهيلا ناسح الا عفش ناباهحتتفا

 لوقت هلي زن هيف تخفنو دامرو ب ارت كيلع طقساذ|هن ا ةمأكسلا هذه لص نا ليقوةيهاركور>ضتةلك |
 امه رجزت ىأ (امرهتتالو)هلوق ىناثلاو نو مهلا لدي هوركم لكى ا ةملكلا«ذهرك ذياوعسوت مهنامت فا ا

 افراهتالا نم عنملا نم غابأ |فيفأت 1| نم عن |تاقناف ىنععهرهتاودرهن لاقي كبدترالا م هنايطاعتيامم ا

 هلوق نم دارملاو ريم ككل ليلقلاب رحضلاراهظا نم عنملاف أ امطلهتالوهلوق نمدارملا- ١

 ع رك الوقامطلقو) هل م را ليبس ىلع لوقل ا ىفةفلاخناراهظا نم عنملا امم هربتتالو |

 ناوه لي ةوامهينكيالل يقوهاتبًايدامأإي وهليةوامهعمبدالا نسح هيضتقياكانيل اليجانسحىأ |
 حانجامطظضفخاو) لجوزءهلوق عببارلا ظيلغلا ظفلاديسلل بنذملا ليلذلادبعلا لوقك امط لوقي |
 امهياعةقفشلا نمىأ (ةجرلا نم) هابحأ عيت نع عنتمتالىتحامطهضفخاو كحانجامط نلأىأ (لذلا |
 هناحب سهلوق سماخلا قامهيلا|رقتفم فعضلاورغصا| لاح ىف تنك (م”كيلامويلااههراقتفاؤ امصربكلاأ

 اناك اذا هيدارأوةيقابلاهتجربامهجرب نأامطهنلا عداو ىأ (اريغصىئايب راك امهجرابرلقو) ىلاعتو |

 نيذلا ونال ناك امىلاعتوهناحبسهلوقبامهقح ىف خس ءاعدلا ناف نب رفاك انك اذااماذ نيماسم

 اذاف مالسألا ىلا هللاامهم ده نأب امطءاعدلازوحل يةو ىف رقدوأا اوناكو او نيكرشملل اورفغتس,نأاونما |
 صالاباهح تش تفا ثيحامهب ةيصولا ى غلاب ىاعتو هناصبس للا نا ةيآلاءذه ىنعم ىف ليقوامهجر دقف امادها

 ةلك ىندأ ىف صخرب ل ىتحام_مناعا م ىف مالا قيضمث اميل ناسحالإب عفش مثهتدابعود يحوي |
 اموملع محرغلاو امطءاعدلاب سمالاباهمشخ مئامط عضخب ولذ,ناوامهع

 ىلص هللا لوسر ىلا لج ءاجلاقةرب ره ىنأ نع (ق) نب دلاولارب ف تدرون ٍءااثيداحالارك ذىف لصف

 كاندأف كاندأ مث كابأم كمأم كلم ألاف قت انت نسحسانلاقحأ انمهللالوسرايلاقف لسو هيلعةللأ ْ

 لاقهّنلالوسراب نم ليقهفنأ أمغرهفنأم غرهفن ًامغرلوقب مسوهيلعةللا ىلصةنلالوسر تعمسلاف هنع 0

 ١ || مسوءيلعةللا لص ةللالوسرلاقلاقهنع(م) ةنملا ل ديل ملام دح وربك هدن ءيدلاو كردأ 4

 ىلا لج ر ءاجلاق صاعلا نب ورم نب هللا دبع نع( ق) هقتعيف هي رتشيفاكوا د دحين أالاهدلاو دلو ىزج نأ

 لوسرنأهنعودهافخ امييقفرلا مبالا# كادلاو 1لاقفداهجلا ىفهنذأتساف لسو هيلعهتلا ىلع هللا لول |

 اعوف يم ىذمرتلاهجرخأ نب دلاولاطبخس يف برلاطخسر نيدلا واصرف تراااضرلال و |! ||

 باونأ طس وادلاولالوقي سو هياعمتلا لصةللال اوسرتءعمسلاقءادردلا ىنأ نعحصأأ و هولاق افوق و |
 دوعسم نب هللا دبع نع( ما ص ثد دحلاقو ىذمرتلاهجرخأ أظفحاوأ بابلا كلذ عيضف تش هع نافةن

 لاقى أم تلقاهنقول# ةالصلالاق ىلاعت هللا ىلا بح أ لامجالا ىأ لو هيلعهتلا ل سهتلالوسر تاأس لاق

 نم ىأ (مسوفت فاميرلعأ أ بر) ىلاءتو هناحبس لوقو ىلاعت هللا ليبس ىف داهجلا لاق ىأ مت اق نب.دلاولار

 نيعيطماراربأ ىأ (نيحلاصاونوكس:نا) امهقوقع مدعوريقوتلا نمامط بج امداقتعاو نبدلاولار

 اهمممرفغت هاو هللا ىلإ منب !مةهاذأ كا ىدؤتةنجرفعلا حرس نمو ل ا

 انيلالي> (امب 2 الوق) رهلاوقيفاتلا لد. (امطلقو) ناوخا ارهملاو ىهنلاو كبجيالا م هنايطاعتيا_خامهرجزئالو (امثر الإ

 منعهللا ىضر ةشئاعتلااقاكههجوريغ ىفهب سايالوءافلا نمهناف امهئامسابا مه وع د.الوهامأيهاتب ايلوقي نأوهوأ ب دالا نسح هيضةقيإا

 روماموهف هيلع قشأكلذوهفنكو هيب ىفدهدنعامهفهر «غأمط ل فاك الوامهدلو ىلع الك اراصاذاامهما 12 كافر لك سل 1

 ثيحامهمةيصوتلا فهناحبس غلاب دقلو هيلع دي زيا هعالضف فأ امهنمرذقتسامهرحضأ اذاامطلوقيالىت ٍ- قاخلانيلامهعم لمعت سناب

 53 ةلك قدأف صخر, ىتح

 عمم رجضتملا
 00 5 عمورجضلا
 اهعم ناسنالا ريص

 (لذلاانجامطضفخاو)

 كحانحامط ضفخاىأ

 كحانج ضفخاو لاقاك
 لذلا ىلاهفاضاف نينمؤملل
 دوجلا ىلا متاح فيضأ

 كحانجامطضفخاو ىنعملاو

 نيتك يروا
 كفطعوامط كتجر طرف

 امهراقتفاوامم ربكاامهملعإ| ت

 رقفأ ناكنمىلامويلا
 لاقوسمالاب امهملا هللا قاخ

 كبناج نلأو جاجزلا
 كتغلايم نم امطاللذتم

 برلقو) امطةجرلا ف

 (اريغص قايبر م امهجرا
 امهملع كتج 2 , الو

 هللا عدا او اطءاقبال ىت

1 0 

 امهتجرلءازج كلذ لعجاو
 امهّسب رتو كرغص ىفكدلع

 هريغ ناطخلايدارملاو كلل

 صتخ ءاعدلاو مالسلا هيلع

 ليقو نيماسملا نب وبالاب
 نأهل نب رفاك اناك اذا

 نامالاطريشبامط محرتس

 لعش نأ ءاشامرابلا لعفي ىوروامهطخس ىفهطخسسو نيدلاولااضر ىفةنلااضر لسوهيلع هللا ىبص ىنلا نعو ةنادطابامط هللاوعدي نا

 ةريسم نم اه<ردجوب ةدجلاناف نيدلاولا قوقعوٌلابا م السلا هياعهنعوةنلا لخدب : نلف لعفي نأءاشامق اعلا لعفي و رانلا لخدب ع

 قامب(مكس وفن ىفامب :رعأمب ر) نيملاعلا برهللءاي ركداناءاليخهرازا راجالو ناز خيشالو مح .رعطاقال او قاع'اهح ردحالو ماع 1

 لاح ىف <_:متط رف متر لاو جالصلا نب دصاق ( نيحاصاون وكنذا)امهتمدخفقما اركلاو طاشنلا نم و نيدلاولا ى اربلادصق نم كر ئامم



 ليف فو ىف تن قدمس/ نم ؤموهو)ةملاصلالامجالا نماهأفكو ىسلا نماهقحو أ هبلوعفموه ( اهبعساط ىىسوةرخألا
 ؛ نعهيلعاباثمهللا دنعالوبقم (ار وكشم مهيعس ناك

 ' ةلا نمد او لك (الك) تباثلاناسالاو فلك امهفىىسلاو ةرخآلاةدار ااروكشمىسلانوكىف طئارسش ثالثه يف طرشهنافةيآلا التو

 8 أ نمو ةلجاعلادارأ ن«ىأ (ءالؤهو) ءالؤهدغ ىأالك نءلدب (ءالؤهدع)هلوقب بوصنموهوديلا فاضملا نع ضوع نب ونتلاو
 |اسم هتماقنالا لعجت و انثاطع نم مهدي زن ىأ ىطعملل مساع اطعلاو دمنب قلعتت نموهفزر (كاب رءاطعنم) ةرخآلا

 50 رابدعالانيعي(ر ١ اوم نازانابغ نعاعونم (اروظح كاب رءاطع ناك اموإ لضفتلاهجو ىلعاعيج ىصاعلاو عيطملا قزرتف
 اليضفترك أو تاجردربك ؟ةزنك اللو) لاكلاو ةعسلاو هاجلاو 1/١ لاملا ف (ضعب ىلعمه ضعبائلسف

 0000 000 ١ ايلتس نإب ليعبةزنآلاةدارا اروكشمىسلافوك ىايئارشتالث ةبآلاف| < ام و ليقالوبقم ىأ [اروكشم مهيعسناك كئاوافن .ؤموهوإ) اهلمتاط لمع ىأ (اهيعساط ىسو ةرخآلا |[ نال يل 3 ارشالا ءرماموق نا
 0 |0107 ناجإلاو و ك رغلاو لعفلا نيا ابا ئسلاو روزا ع مع

 فسىلا
 ' ا ءهقزوي وسب (كبرءاطعنم) ةوحالادبرب نموايندلادب ارب نماتي رفلا الكبد ىأ (ءالؤهو 1 0 ا ١

 هزرلا ف ىأ ( ضعب ىلع مهضعب رانا (راغاو ةرطناتوو ذ لسد اوعرساف العال لمعلاو قزرلا ف ىأ انلطف فيك ) دمماب (رظنا) ةرخآلا ف رفاكلل ظحالذاايندلا | يكد 2 م ف ط ؟ءاليعلادارملاوءذابع نعاع .ونعىأ (ار روظح كب رءاطعناك امو) ل“ ا.11فامهبلاحا فلتخي ىلا 10 5

1207 
 ناو ةرخأل !ىف توافتلا

 لرمج باب ىلعمهوم دسح
 0 أةنجلا ف مطهتءادعأ

 ) نخ اطاهنلا عملعجتال)

 هيل عهللا لص ىنلل باطخلا

 هتمأ هب دارملاو مسو

 ل اوذخم امومذم دعقتف )

 كبت ىلع اعماجريصتف
 ليقو نال ذخلاو ملا
 نءامور# ةناهالاباموتشم

 دض نال ذملاذا ةناعالا

 هلوقوإيلد نوعلاورصنلا
 الفهللا مرصنينا ىلاعت

 3 نا و مل ٍنلاغ

 (هايا الااو دمعت الأ) هباعوطقما ىم ا مأو 5 ووقت عنا ة يزال ذا ذ ثيم دعب

 0 (اناسحا نيردلاولإب د) اودبعتال ناب وأ ىهناو دبعتالو ةرسفم نأ

 حصيمل نات درفأواو لعفلافةدك ٌوا|نونلاتلداذلواط اديك ًاناماهيلع تدي زةيطرعشلا ن |ىهاما ( ريكلا كدنع

 ملأ 0 سيل ناغلبي ىلعوةزجةءارقفوهو نغلبي نلعاف (امهدحأ)ه:مركناما نكلو كمركب ادب زنمركننا لوقتنال

 52 0 ع فأىاشو ىكمفأ صفحو قدم (فأامط لقتالف) الدي و العافامدحأ ىلع فطع (امهالكوأ) نيدلاولا ىلا عج

 رنوارجضت رجضتأ ىأريكسذتلاةدارال نب ونتلاو فيفختللتفلاو نينك اسلاءافتلا لأ ىلءرسكلافرحضن ىلع )ديت وص

 3 3 مولعملارجضتلارحضت أى أفي رعتلا

 ارا

 اذ >2

"5 5 

١ | 

 ةسملمجو ةقداص ينو تبان نايل ععفنب ل ثالثهعم نكي ملم فاسلا ضعب

 |. ) نا ل شافت نا ىنس (اليضغترك ًاوتاجردربك 'ةرخك اللوإةرخآلابلاطو لجاعلا بلاط

 طن فردت ثتناسنالا ناك اذافايندلاىلاةرْخآلاةيسن.ك ايندلاتاجرد ىف لضافتلاللا ةرخالا 7 000 ل هس يس يسم
 اعمل عجنال)ىلامتءلوق |وق يف ةماقملا اراداهنالىلوأةرخآلا باط ىفهتبغر دتشتو ىوقت ن ” الف ايندلا

 وكامل «ناسنالااهمأ لعجتالهانعم ليقوهريغدارملاو ملسو هياعدتلا لص ىنلا عم باطخلا( رخآ
 1 ىأ( كب رىضقو) هناحبهلوق ف رصانربغب ىأ (الودخم)دجريغ نمىأ (امومذمدعقتف) نلما

 5 حو كبر ىصوو ل قو مزجلاو ؟.+ انعم ل قو كب ر بجوأو هانعملل- قو سامع نباهلاق كب ر

 مالا لاق دوعسم نإ !و ىلعةءارق ىهوافاقر اصفداصلابواولااوقصا أم منالاقو كبر ىصوواهًأر قهناكاحضلا

 1 | ١ ديفتلاو في رحتلان باب حتفي هنالا دج ديعي لوقلا اذهريبك-اا هريسفت ىف ىزارلا نبدلارفن
 ظع نعط هنا كشالوةجح هنوك نعدجر 2 كلذو نآر ل نعنامالا عفترال كلذانزوجولو نآرقلاىلا

 ورا مع ابعلانال قا وها ذ_ هوهريغةدابع نم عنملاوهللاةدابع بوجو هيف (هاياالا اودبعتالأ) نبدلا ف

 منمالو هدايعىلعلاضفالا اوماعنالاهل نمالا ىولتال ميظعتلا ةباهنو مظعتلا ةباهن ىلع لمتشملا لعفلا نع

 ةأحا ةاموامجلا ارب ىأاناسحا نيدلاولاب سمأو ىأ (اناسحا نيدلاولاب و)هريسغال دابعلل ق كلا وه ناكف هللا

 عض |ةلاح ىلا ناغابي امها ءانعم (امهالكوأ امه دحر بكلا كد_:عنغلبياما) امهيلاءاسحاو امهيلع

 لل . هتاحب_سهثنانا لعاو عرمعلالو 1001 امكرمعلارخاىف ك دنع ناريصيف زدكلاو

 | تطمن ىلاعت هل الا ُ ءايشأةسج نبدلاولا قس ىف ناسنالا فلك ة 11 هذهرك ذ



 ١ )8"١( ىصعفهتمأ كلوقكس مالا نعاوجرخ ىأ(اهيفاوقفف)جاجزلاوورمعفأ |
 ىنلعجافديبعلل مالظب تسل كنارفاكلا لوقيلبقو كسفن بيسحكلءج نم )١( كيلعلدع
 ناو ا ستعلا ابيسح كيلع مويلا ك_سفنب ئك كباتك ًارقاهللاقيف ىسفن بساحأ
 ٌتاقعوهلعافب شتم اصلا لمعلا َباوثن ا نعي (اهياعلضيامناف لض نمو هسفنل ىدتهمامناف ىدتها

 لمحتال ىأ (ىرخارزوةرزاورزنالو) ىلاعت هلوقوهو غو ءريغىلاهنم ىدعتب الواضي ا هاعافب صتخم بنذألا
 نيبذعم انك امو) هبنذب صتخ داق لك لبدح أب ذبد>ًاذخاؤيالو ماثآلا نمىزسأ لقتتلماملا

 هلوق ُُه لمعلا تلا راك |بجوام نا ىلع ليل دهيفور ذهل طقو ة+جا ماقال (الوسر ثعبن ىتح

 هنمدارملانااتهد_- ؟نالوقةنآلا نعم (اهيفرتمان أرق كلمتنا ندرأ اذاو) ىأاعتو هناحبس

 ىلاعتةاءانعم نب رسفللا رثك لاك مهسمأ اذا , ىلاعت هنا ىلعل ديةبآلا ظفل نا مث لعفلاب سمالا |
 لوقلاو اوقسفو ىمالاكلذاوفلاخم وللا وريسحلا لمفو ةعاطلاو ن امبالا ىهو ةحلاصلا لامعالاب مهرمأ |
 ثيدحلاهنموم هرثك اذان عسر اوك اذاموقلا ىمأل اتي اهفاسفانرثك ىأاهيفرتم ان ىمأىناثلا |

 فرتملاو لعفلاب 0 نم سيلان ىمأ ىلاعتهلوقا ذه ىلعف لسنلا او جاتنلاةريثكى أ ة 1 و«أمةرهملاملاريخ |

 هيلع قف ) ةعاطلا نم هب هلا مه صااسعاوج رى ؟(اهيفاوقسفف) شيعلاةعسوةمعنلا هنرطن ؟نذلاوه |

 كالطارامدلاو لاصتتسا كال_هااهانكلهأ ىأ (ادب ارنمدداهان صم دق) باقعلااهياعسج وىأ(ل اوقلا

 هلااللوقياعزفاهيلع لخد سو هياعهنلا لص ىنلا نأ شجج تنب بني ز نينموؤملا مأ ََن ء(ق) بارخلاوأ

 ماهيالاهيعيصاب قلحوهذهلثم جوج امو جوجاب مدر نم مويأ اجستف برتقا دقر.ث نمبرعال لا وهلناالا

 برعلل لب, وهلوق ثيخلارثك اذارمنلاق ن روح اصااانيفو كالهنأ هلال وسراي تاق بني زتلاق اهباتىتلاو

 5 ) ىلاعتهلوق 0 رشلا < 1ثارثك اذاهلوقواهبف عقينأ ف رئأوأ ةكله ف وقو نالاق: ةلك ليو

 هللا ف وحي ةيلادخلا ممالا نممهري_غو دومنوداعمهو (حودم نم) ةبذكملاىأ(نورقلا نم انكلهأ

 هيلعدللا ىلص هللا لوسر ناكف ة:سةثامو نوريشع نرقلا فوأ ىف أنبهللادب لاق شي رةرافككلذب

 هللا دبع نع مساقلا نبد# نعىوروةنسةئام نرقلاليقومرنآ ىف ةيواعم نب ديزب ونرد ةلوأىف سو

 نبد_# لاقانرقمالغلا اذه شيعيس لاقوهسأر ىلع ءديعشورسوةيلعةفاوسوبنان انتا

 بون ذب كب رب كو ) نوعب رأليقوةنس نوثامث نرقلا ليقو تام مثةنس ةئامهل تك ىتحهلدعنانا ازاممساقلا

 هل اوفو قلما لاوحأ نم ْئم هيلع خيال تايئرملا عيجلءا رتامواعملا عيمجب لاعهنا ىنعي(ا ريصب ارييخةدايعا
 طسبلا نم ىأ (ءاشناماهيفهلانلع) ايندلا ىنعيةلجاعلا ارادلاىأ (ةلجاعلادي رباك ن*) ل-جوزع

 ردقلاىأ دب رن نلعاشناماهيفهلانلعةبآلا ىنعمىف ليقوةك الهاوأ كلذهب لعفن نأ( دب رث :نل) ريتقتلاوأ

 رخاظلمعب دارأ ن ل مذاذهو هلءانردق أ شهل لجصن نأ رن نلووهءاشي ىذلاالايندلا ىف هلو ن ءاشن ىذ ا

 مهج) ةرخآلا ىف ىأ (هلانلعجم) هلرد_ةامالا اهنم كردبال اهدارأ نمنانايب واهتعفنمو ايندلا |

 دارأنمو) ىلاعتو هناحيسهلوق ُُه ادعابمادورطم ىأ(اروحدمامومذم) اهلخدب ىأ (اهالضصإ

 ا

| 

 ا
 ا
 ١

 ١

1 

1 
1 
 ظ
 ا

 ا

 (تلف - (نزن) -98)
 ا
 دارا أنمو) للا ةجر نمادورطم (ارو> دم م ا

 عمم ها ما نمهللار كفصن أمد

 لإ
0 

 لك ىأ(ىرخ أ زوةرزادر زئالو) لالضاالاب واهملعو ءادتهالا با اوثاهلف ىأ(اهيلعلضياهئاف لض ع نمو هسفنل ىدةهياءافىدتها نم |
 قلاصثنساب اذ عاموق ب ذعن نأانم حصامو (الوسر ثعبن تح نيب ذعمانك امو) ىرخأ |س فن زوالا هرزو لمحت ا مافارزوةلماح

 نعةعاطلابامتربايجواهيمعنتم (اهسفرتمان ىمأ) ة 3 , رقلحأ ىأ(ةي رق كاهن نأاندرأاذاو ) ةل ا مهمزاي الوسرمهملا لسرن نأدعبالا اي ايندل |

 بوقعيةءارقوليلدانرثك انرمأوأ

 ريخ ثيدحلا هنسوأن سمعأ

 ةرهموةروبأم ةكشللالا

 لسنلاةريثك ىأةرومأم

 بجوف (لوقلااهيلع قخ) || '
 اهانيصدق) ديعولا اهملع

 اهاتكلهاف (اريمدت

 0 نم انكلهأ)

 (حوندعب نم )ل نايب
 امهريغو دوواداع ىتعي

 بونذي كب 1 قكو)

 اهوفخ أن او (اريبخهدابع

 ناو (اريصب) رودصلا ىف.

 نم) روتسلااهيلعاوخرأ
 هلانلجت ةلجاعلا دب ربناك

 هلنم لدب (ديرن نل)
 ضعيلال دب وهورا1اةداعإب

 عجربر يمضلا ذا لكلا نم

 اهريغ دربلو ءيذ ةل>اعلا

 نمهيلعانلضفت ةرفكلاك

 درب نم. ءاشنامبي اهعقانم
 تيم لضلا دبع
 اذكعو هتدارايهل لجتملاو

 نونمتيامنونمتي ءالؤه
 هنم اضعبالا نوطعيالو
 كلذ ن ونمت مهنم اريثكو

 راتخادقف قتلا نمؤلاامأو ةرخآلار قفو ايندلا قف م هلع عمتجافهومرحدقو

 انوقمم (امومذم) اهلخ دب (اهالص») رخل ىف( مهب العجب مثلا يخرق ناك اع : رفالاواهيفايندلا نماظح وأ أنافةرخآلاى

 نباايفاشكلاىفو لا نم كتقح ىفهللاو ل دع بيطخلا فو كيلعلدب كيلا خسسذلا ضءب ىفو عبطل | لصالا ىف ذكه كيلع ل دءهلوق 0(



 يللا ,[ىفةفاضالا نوكفامهسفن أف نا:اراهنلاو ليالا ىأ (ةرصبمراهللا ةيآانلعجو ليلا ُةْآ اوحف نيتيآراهلاو ليللاانلمجو )
 اراهتلاو يالا ىرينانلعجووأةرسصبمر اهنلا نيه ىتا !ةبآلا انلعجو ليللا ىهىتلاةبآلا انوحف ىأدود لا ىلاددعلا ةفاضاك نييبتللر اهنلا

 ةنآ انوحفرمقلاو سمشلادي رب

 سمشلا انلعجوةندي ةب ذر
 قرصس عاعش تاذ

 اوغتبتل) ئثلك اهًءوض
 اواصوتتل 0 رنمالضف

 فرصتتل !ىلاراهنلا ضايدب

 (اوماعتلو) مشياممف
 نيديدجلا فالتخإ
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 نمليلا فرعال نيلثم
 صارح حارتساالو راهناا
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 هانمزلأ نانا لكو) انيلع

 (هقنعف) هلع (هرئاط
 موزلهل مزال هلمع نا ىنعي
 قنعلل لغلاوأ ةدالقلا
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 ش را قنكىأتدنا ازعابلا(كيلع مويلا كسفنب فك 0ث يل

 بو) ىلا هتوهناحبس لوقو ءارضالوءارسس ىلع هلّربصالار حّض انعم سابع نب !لاقوهيف ب اجّتسي نأ
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 راشالا ىرتف سمشلا عامشك اعامشمل قاع /ثيحرمسفلاىعولا ليلا 1(2)

 | نامدحأ نالوقةبآلا نعم وانتر دق ةوانتبن ادحو ىلع نينلا د نيتمالع ىأ ( نين راهنلاو ليللا

 (ىامأ نبدلاوايندلا | 1 11 يلدابياس هءاوطو راهنااو ليالا سفن نيتبآلا نم دارملا

 58 »نا ىلع ليلدىوق أ هيفف ماودلا ىلع نيبق اعتمامهن وكم زب امو ا نالف

 محب يللا ىفامهبالا متتالدابعلا | اصمنالف اين دلا فامأوةصوصخلاريداقملاب امهردقي وامر ب دب

 بودارملا نوكين نأ اثلالوقلاو بسكلاو شاعملاف فرصتلا رح راهنلا فوةحارلاو نوكتلا
 طمءوضلاو>؛ليللا اناعج ىأ (ليالاةْبآ انوحف) رمقلاوس.شلادب ربنيتتراهنلاوليللا ىرب
 م بسابعنب!لاقةنيي ب ؤرءايشالاهيفرصبت أ( ةرصيمراهنلاةنآ انلعجو) ئشهيف نابتسيالاماظم

 .ءتلارون عماهلمخ زج نيتسوةع-_ترمقلارون نماحف كلذ كرمقلارونوأزج نيعبس سمشلا رون
 آهيفققي وءعوضلاهنع سمطف تا ىم ثالثرمقلاه جو ىلعهحانج صاف لب ربج سمأهنلا نا كحو
 أ 1 مب رنمالضفاوغتبنل) وحنارث ًاوهلاقفرمقلا ف ىذلاداوسلا ن ءايلععا اوكلا نبا لأسو

 9 ١ راد اناا( اوماعتل ام) محشياعم فف نمل اوكلامجأةناب ةساىلاراهنا|ضاس

 ومالا تلطمتلو 001 تا دج رعال كا ذالواومنسميلا نوجات د#امىأ (باسحلاو نينسلا

 90 :د ف رعبولو رطفي ىتممئاصاا اردبلوراهنلا نملبللا فرعيملامهقلخاكرمقلاو سمشلاهللا كرت

 :لاو روهشلاو مايالاوتاعاسلا بتا سمع ر ىلع نيب باس لانا لعاوةإجؤملا نويدلا لولح تقوالو
 ةعب رالابتارملاهذهدعب سياو تاءاسلاو مايالاو روهشلا نماهنوداملباسحلاو نينسلا د دعلاف

 ةانايبهانني دقك ايندو نيد ىمأنمهيلا نورقتفتْئشلكو ىنعي (اليصفت ءانلصف ئن لكو)ر اركنلا
 ءاق ناليلده4 جو نماص*و راهنلاو ليللا تأ ,(لاوحأرك ذا هناحيسهناليقو ستلمربغاحضاو

 لكو |0001 345 لكان دلالهأ لم لاسلا نم ناتسنوتاعجو مودي وتلا لع

 :ردقامو هامع سامع نءا لاق (هقنءفهرئاطدانمزلأن ان !لكو) لجوزءهوق © اليصفتهاذلصو

 0 ا ل هفوة تساح تح ةراغبال عسر ثومريب ليقوناك اهنيأهمز 2

 00 نا هل ماعهن اهيلعىضقامرئاطلابدارأ ليقو ديهسوأ أقشاهبف بوتكم

 كنيال لغلاوأةدالقلا موزاوامم نمهلراطامهانمزلأ ىنعيج رخاذا ههسالراط كلوق نموه لبقو

 . ربما اذه كتدلق ىأكقنعىفا ذه تلعجلاقياك موزالا نعةبانكهقنعفهلوق ىف قنعلاو

 / بام لفلاوقاوطالاو دئال_قلاعضوم هنالءاضعالار ئاس نيب نمقنعلا صخامناوهب ظافتحالا
 2 )ا ا زبامبوهو قنعلا ف ىل اوأةدالقلاك هلناك اريخ هل عناكن اف نيشي

 ةمءاقلبإباتك ةمايقلاموبهج رخو ) قابعتو < كرابتلوةيهل جرح وهنبشي امبوهو هقنعفف

 وطتاماذاذ هنائيسوهنانسح هيلع ناظفحي ناكل مهب ركحوو ناتفيحناسنالل تطسب ليق

 :ك ًارفاةللاقيىأ (كباتك أرقا) ةمايقلاموبىلانارشنيالف هقنعىفهعماتلعجو ناتفيحصلا
 0 لاقايس اح ىأ (ابيسح كيلعمويلا كفن: ىفك ) ائراق نكي ل نمةمايقلاموب أر قي لبق

 تع

 0 58 به ؤكرفلا 21 رارر الا ءنح وتر نانا ذارمالاةيتاقلاو دهشلا ةلزتم هنالابيسحرك دامتاو

 صخيشلاب سفنلا
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 059 سابع نبا نعوميلعةوانالا ب رضوةرسلك الا طيلستب ةمقنلا مهبلعةلا

 نب ياي لاق ليثارسا ىنب ىفالخو شودرخ شوج نمانهه ناك نماوجرخ أ وةني.ملا باوبأ اوهقلغأ
 نم بأ ال نأل بق كب رنذاب أ دهاف مهنملتق نمو كلجأ نمكموقباصأامكب روىبر رعدقاير ٍ
 ونبهب تنمآ اميتنمالاقول تقلا مهنعناذازرويب عفرو ىلاءنهثنا نذاب مدلا ًادهفهتلتقالا ادحأ كر

 م ؤامدليستىتح نم لتفأ !ن أى سمأش ودون ناليئارسا ىنبالاقو هريغبرال هنأ اثنقب 1 لد

 ندم طاومابم د يم ًاواق دناور فذ مه صاف هبت سعأام لعفاهلاولاق هيصعأ نأ أعيطتسأال ىفاوهر عا

 لبقاوا_:ة نءذلا ىلتق قلاب ىمأوركسعلا ىفمدلا لاس ىتحاهحبذف منغلاورقبلاولبالاو ريهلاو لاغبلاولي

 مدلا غب ملف ليث ارا ىب امد نم قدنحلا ام نأأالا شودوخ ناي ف ىئاوما نم لدقام ىلعاوح .رطفك
 موينفي نأ داكوأ !ليثارسل ىب ىف دقو لباب ىلا فرصناامث لتقلا مهنع عفرانأ !ناذازروسىلال سرا 1

 ىلوالا ةعقولا تناكف نيدتىم ضرالا ىفن د سف: اهل وق ىف ليئ ارمسا ىندب هللا لز "أ ىتلاةريخالا ةعقولاى
 كلملا ل قتن اوةنار كلذدعب مط مترف نيتعقولا مظعأ تناكوه دونجو شودرت ىرخال ا وهدوذجورمدنل

 سد_قملاتيبب ةسايرلا طتناكواو رثك ليئارسا ىنباياقب نأالانيينانويلاو مورلا ىلا اهي-اونوم |

 نب سوطط ميياعهللا طلسأ ثادحالا اون لو ًاواوا دب نا ىلا ةمعن ىفاوناكو كلما ءجو ريسغ ىلءاهبحاو

 ةتملاوالذلا يعكر ردت راق ع هدرطو مهدالب بر ذ' ىئورلا سوناايدب

 هرمعف باطخلا نب رم ةفالخ ىلا ابارَح سد قملاتب ى دن زخاوراغملا ميهلعوالاةمأىف اوثبل 5 ل

 ناوهسا دب وهمركب ناك ليث رشا كد نادكل و بدس ىف ليقوه ىماب نومأ» أ

 اهمأ كلذ غلبفاهحاكسن نعهابنفاهح وزتىحبلأسف هيخأ .ةنباسادعنءالاقوهنأ ]سما تنب ىوهك

 اهتاسرأو ىللااهتسل ا واهتتيطو ار جاقاقرابا ثا متسلاف هبارعش : ىلع كلما ساج نيح تدمسو بح ىلعتددا اه

 تاأأساماهاطعأ | ذافهتل أس اماهيطعي ىتح هيلعتبأ اا سفن نعاهدوار وهنا ءيقست ن اه: أو كلا 1

 لاق كلأسأ ام ىنيطعت ىنح لعفأ الت !اقاهدواراماف تاعفذ تسط ىفهب قوي نأواي ركز نب ى حبس أر ت

 امافاذهريغدب ١ رأام تلاقاذهربغ ىنم ب كح ولاقف تسطلا اذهىفاي ركز نب ى<س أر تلاق ييأس" )1

 سالو تدم كا 0 - دس ارد سيح اعتب

 لجوزءهلوق 5 01 ويم راق سال كب 0 ل _

 ةيصعملا ىلا ىأ (متدعناو) .كيلا ةلودلا دريف <:مهماقتت |دعب لئارسا ىنابىنعي (مجري نأكب روس 35

 دب نعةب زحلا نوطعي مهف مهماع لسو هيلع هللا ىلصا د هللا ثعبف اوداعف ةداتق لاق ب وقعلا ىلا ىأ(ان 5

 سيلا سل< وه ىذلارمصحلا نماسحمواذديس ىأ (اريصح نب رفاكلل مهجانلعجو) نورغاص مه

 ىلاىأ (موقأ ىهىتلالىدهبنآ دل قارا ىلا عتدل اوقف شرتفب و طسدب ىذلاريصحلا نماشار ف ليق

 نأ رعلا سن و)هللاالاهلاال نأةداهش ىف مول دعأ ىهىتلاةماكلا ىلا ليقو بوصأ !ىهىتلاةقبب 1

 مطانددعاةرخآلاب نونمؤيال نيذلان اذ نجى ا شوا تاحلاصا|نولمعي نيذلا نينمؤلا

 بضغلا دنع هلوق ىنعب (ر دعا !اب) هلاموهدلوو هسفت ىلع ىأ(ناسنالاعدي و ةرخآلا فرانلا ىنعي ( هلأ اذ ع

 باحتساولوةيفاعلاو ةمعنل اهل بوم نادب رهئاعدكى أ( ريل هءاعدإ كلذ وحن هنعلا مهللاهكلهأ يأ

 0 ام ىلعءاعدلاب ىأ(ال اوعناسنالا ناكو)هم هركوهاضفب برحت سال هلنا نكلو كالط هس فن ىلع هءاعدقلل

 ظفللاةقفاوم ىلع طخلا فعدب نمواولا طوق سواربص هقنعتب رف بيجافةنآلا كدنع نم قم اوهاد

 اوداعدقف ركب وقعىا(اندع) ةثلاث سم( م دعنا اوإ) ىصاعملا نع مترجزناو ى زخأةبول مثينناةيناثلا راادعب ( مج رينأكب رى

 ميهيلعطلس اممنعللاىضر
 ةمايقلا موبىلا نونمؤملا |!

 نبرفاكلل ماهجانلعجو )
 لاقي اسحم (اريص>

 ريصحورصخم نجعل
 ىدهنارقلا انذهنا)

 ىتلاةلاحلل ( موق ىهىتا
 اهدسأوتالاخلا موق أىه

 نامالاوهتلا ديحوت ىهو

 وأهتعاطب لم-ءلاو هاسرب

 رشدي و) ةقي رطالوأةلمال
 نوام-ءي نءذلانينمؤملا

 ةزجرشد و (تاحلاصلا

 مطناب (مطنأ) ىلعو
 ةنجلاىأ (اريبك ارجأ)

 نبذلانابو ( نبذلانأو)
 ةرخآلا نوشمؤيال)
 تبلقانددعأىأ (اندّدعأ

 ىنعي (اهلأباذعمطل) ءان

 لوقلا درت ةيآلاو رانلا

 ثتيح نيلزنملا ناب ةلزنا ب

 مهءازجو نينمؤملا رك ذ

 مهءازجو نب رفاكللاو

 عدبو) ةقسفلارك ذيولو

 (ريخل ابهءاعدرسشلاب ناسنالا

 هبضغدنع هللاوعدب وىأ
 هلهأو هسفن ىلعرشلاب

 مطوع دباكهدلوو هلامو

 عفنلا باطي وأ ريل
 ررضلاب لق ناوىل-جاعلا

 ناكو) لجناو لجألا
 عرس (الوجت ناسنالا

 هبلق ىف مقيام باطلا

 ل -س وءازهتساباذعلا,هوعديهناورفاكلان اسنالابه رأ اور هبتملا قناته ف تأتي الهلا مب م

 ناكنا مهللا لاق ثرحلا نب رضنلاوهام_معهللا ىضر سابع نبا نعو لاوكتسالااذهافةلاحمال هيت 1باذعلا نا ىنعيالو ع ناسنالان 5



 ا
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 : 5 لك
 ة وتقف مهيحين هللا مه دعوفانريغ بون ذيءالبلاانباصأ نب راياولاقو لجو ز ءهنلا ىلا اوعرضتواوكب ل تقلل

 يىصنت كاله ىلاعت هللادار المن ايدو رار ءوابناسو لاي ادوهنم رصنتخ عم مهنم ناك ن ءالا

 اذ ذهامو؟.تمتادق نبذلاسانلا»تب رخ ىذا تيل ادن متيأر أليئ ارسا ىب نمهدي ف نم لاقف ثعبنا |

 ناكو مهب ون ذب مهيلعتطاسفاو دعتو اوماظف ءايدذ لا ىرارذ يماوناكلهأ ال اؤهوهللاتبب وهاولاق تببلا
 7 | 2 مهيلعطلمو مهكل واعف اماوا عفاملف م هزعبو ,همرك مهاكقئ الا برو ضرالاوتاومسلابر مهر |

 ايلعلاءامسلا ىلا علطأن الفك ىنوربخ اغلاق يارس | ني كلذ لعف هنورب نأ نظوربجتو ربكتساف

 لاق قثالخلا نمدح ا اهماعر دقيام اولاق ضرالا لهأ نم تغرف دق ىنافاكلم ىلا هذ واههف نم لتقأف

 ةطوعب هنردقب هيلع جوزعةللا ثعبف ىلاعت هللا ىلا اوعرضتو اول بف رن ء؟كناتقالوأ نلعغنل
 ” | امافدغامد مأىلعهسأرهلأجوب ىتح نكسيالورقي ناك افهغامد مت ضع ىتح» هرخنم تلخدف

 0 هئارمسا ىنب نم قب نم هللا ىجنو هئر دقدابعلا هللا ىريل هغامد م ىلعةضاعةضوعبلا اودجوفهسأر او وقش ْ

 ةوهناخسةللا نأ و.مزب وهياعاوناكام نح أ ىلءاوناكىتحاورثكو هيفاو بف ماشلا ىلا هدرودديبف |

 ءاروتلا تن 17 دهعةللا نم .مهعم سيواهراخدماشلاواخدامل هنا. مباوقحلفاونق نبذل كلو احأ ْ

 نعجرخو هراهنووليل ىكبي لعج ماشلا ىلا عجراماف لبابب اوناك نيذلاايابسلا نمرب زعناكو تقرتحا دق
 نييناك ىذلاه دهعوهللا باتك ىلع كب ١لاق كيس امرب زعابهل لاف لج ر هءاجذا كلذ كوه اهنبقسانلا

 طورهطنو مصف عج -رالاق عن لاق كيلادرينأ بحتفألاق هريغانتر خو اننيدحاصي ,ال ىذلا انرهظأ

 هدعوئىذلا ناك ل كلادع هب هبايثرهطورهطتو ماصفرب زععج رفادغناكملا اذه كدعومم * كباب

 ردد ىةاروتلاتلثفءانالا كلذ ع نمهاتف هيلا هللا هثعباكلم ناكوءام هيف ءاناب لجرلا كالذ هانافهبف سلف

 نب تاعجوىلا عتهللاهضبقمت طقايشهبحاوبحْلابحهوبحافةاروتلا مط عضوف ل يئارسا ىنبىلا عجرف
 نولتقياقيرفو نوب ذكباقي رفف لسرلا مهيف ثعبي و مهيلعهللادوعي و ثادحالا نون دحبكلذ دعب ليث ارسا

 ايركزفدوادل تيب ع نماوناكو مالسلا مهيلعىسعو بح واب ركز مهتايدن أ نم مهلا ثعب نمرتسآن اك ىتح
 2 هللا تعب كلذاوأ فاملف حاول تو مهرهظأ نيب نمهتلاهعف رف هولتقيل ىسيءاو دصقو لتق ليقو تام

 ١ انارمأ بيع :رهظاماف مأشلا مويلع ل خد ىتح لباب لهإب مهيلاراسف شو درشهللاقي لباب كولم نم اكلم
 ترفظانأ نأل ىطاب تفل- تنك دقىناهلاقفلّدقلا بحاصناذازرويبهل لاقي هدونجءاسؤر نم

 : يح مهلتقينأ»سمافولتقأ ادح ا دج الن أالا ىركسع طسوىف مدلا ليسي ىتح مهنلتقالسدقملا تبب لهأ
 .وف مهاب رقاهيف نوب رقي اوناك ىلا ةعقبلا ىف ماقف سدقملا تي لخدناذازر ودب نا مث مهتم كلذ غلب
 اننإب_ةمدانه اولاقف هربخ قوريخأىلغي م دلااذه نأشامليئارس !ىنايلاقف هنع ملأ لغيامداهيف

 ممتقدصام لاقتفاذهالاانملبقتف ةنسةئاهنامت نمناب رقلاانب رقدقلو ىلغي كل ذافانملبقي لفهانب رق

 جذقانم لبقيول كلذلف ىولاوةوبنلاو كا اانم عطقنادق نكلوانم لبقتلانتام .زلوأك ناك ولاولاقف

 م الغ ةئامعبسب ىمافمدلا أ دهملف مهسؤر نماحور نيعبسو ةتامعبس مدلا كلذ ىلع مهنمناذازرويب

 آ فاد مدلا ىلع مهحبنق مهجاوز أو مهبيش نم فالآ ةعبسب سمافأ دونر ن ردا لطبيجتت ميا

 لاط دقف كب رسم ىلعاوربصاو فوق دصا ملي ليئارسا ىنبايمطلاقأدهمال مدلان ا ناذازروسب ىأر
 ةدشودهجلااوأراماف هتاتقالا ىتنأالو رك د نم 7 فاجن مكرت :أال ن لبق متئشام نولعفت ض رالاىف كلم م

 | اهانكراف ىلاعت هللا طخس نمةريثكرومأ نعاناهني ناكىن مداذهن ا اولاقفر بخ اهوقدص ل تقلا

 يحاولاف همساناك امناذاز رويب مط لاقق همدا ذهف ءانلتقف هق دصن لف كى عأ نعانربخ ناكواندشرأ

 لاقوادجاسون .رخ هوقدص مهنا ناذاز روب لعاماف كتم مكب رمقتنيإذه لل قومتقدصنآلالاقايركز
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 لو أ
 ليللاب نابهر مهرود-صىف مهليجات ًاووهؤامد مهنأبر ةفاصتالا ىلع بايثل اىلنودقعب ود فا رطالاو

 هولتقياهيلعاودعهتااقم نم ءايعش غرفاماف مظعلا لضفلا فدانا او ءاشأ نم هيتوأ ىلضف كلذراهنلاب ثويل أ أ

 اهايامهارافهب وث نمةب دهب خاف ناطيشلاهكرداف اهيف ل_خدفهلت قلفنافةرجشهتيقلف مهنم برهف
 دب ليئثارس ىب ىلع هللا فلخ:ساواهطسو ىفهوعطقواهوعطق ىت -حاهورمشنذاهاطسو ىفراشم هلا اوعضوف |

 نارمع نب نوره طبس نم ناكوايدن ايقلح نب ءايمرامطثعب و صومأ نب ةشانهللاقي مهنمالجر كلذ ١
 زتهن ىهواهنع ماقفءاضيب ةدرف ىلع سلج هنالرضخلا ىمس ءايمراهمساورضحلاهنأ قحسانيازك ذو
 اوبكرد ليئارسا ىف تاحالامتس جرو ءارضخ ظ

 نال ىنغابت/ناز :>اع 0 برايءايمرا لاق مهتادسح ب مهفرعو ىمعنم درك 5!

 فيك اهياةأ ىديبةنسلألاو بولقلا ناو ىتئيشم نعردصتاهاكر ومالا نا معتمد ىلا عنها لاق 3 رصتتإلا ْ

 ةيطخت قولا ىلجوزعهللاهمطاف لوقيامر دلو مهيفءايمرأ ماقف ىعم ئث كيلا لصي ناو كتبنا تك 0-0 ١

 نضيقال ىقزعب تفلح او لج وزع هللا نعاهرج ىفلاقو ةيصءملاباقعوةعاطلا ب اوت اهمفم َط نييةغيلب |

 لئثمددعهعش ةجرلاهردص نم عزن اوةبيطاهسنلأ امساقارامج م02 نال سالو مخاد ةنئفمط |

 ميلعتشا طاسف لباب لهأ رم ُتفاب و ثفايد ليئارسا ىنب كلهم ىناءايمرا ىلا هللا ىوأ ملا ليللاداوس | ا
 مهانفأ |ىتد ليئارسا ب لتقو ماشلاعىل طووهدونجب سدقملاتِدب لخدوةبار فل ةئامهتس ىف جرا صنتغم |

 0 سدقملا تب فهف ذقي مثابارتهسرت مهتم لجر لك“ العنأه دونج ىعأو سدقملا تدب برتقأ أ

 ف نشرك لا هد نع ع متجاف مهكس دلل تيب نادلب ىف نماوعمجي نامه سمأ مل هؤلم 'ىتح

 نيذأا 00 يي م يارا |

 قرذ 0 ىف نم قب : كورت نافاس 1,ينم جر لك اصلف عمار ١ كولا ذي

 مهمدق ةاىتحافلاأ نيعيسلانايبصلاب و سدقملا تيب ثانإب بهذ دو فاعل ومهابسالُ "و ماشلاب مه هرقأ الث |

 اذافىلاعتو ةناحيسال ود كلف هيئات ل ًاىتلاىلوالاةعقولاهذهتناكف لباب ا

 هناطاس ىفماق أر صنتخ نا مث هباحصأو رصنتخم ىنعيديدش سأب ىلوأانلادابع كيلعاننع امهالوأدعوءاج ا

 ليث ؟اشدمواي رازعواينانحو لايناداعدق ىأر ىذلاماسنافهباصأ ايش ىأرذا ةبيعاي ر ىارغ هللاءاشام |

 قو رخل نأل اواهرك ذآام لاقفاهاب وا َّك اريحاهمانربخأ اننا لا :رازذ 5 ١ وناكو |

 مهأس ىذلابهتلا مهماعافدبلا اوعرضتوةتلااوعدفهدنعنماوجر فن فاتك أ | نعزتال اهلي وأتب واجب |

 نمدهردصوةْضف نيد وساحن نم هادفنوهاتيكر ورافن نمهاقاسودام دقالاثمت تدأ اراولاةفهؤاخ هنع |

 نمةرخصةللال_سرأأ كبعأدقو هلارظنت تن انيبفاولاق متق د ص لاقدب دح نمهقنعوهسأرو ب فهذا

 نيلأ ناك م ه-ذعب كولمللات أر كنااهلي وأتاولاقاهلب تا متقدصلاقاهكستسن أىتاا ىهف هتقدف ءامسلا | ا

 تا راخفلاو 0 راو“ ناك و مك 1

 عج كل قديما نتا ثري هت دفاملا نم لسرأ تأ را دشأ[

 نا ةاياعولا ليث ليئارساغ نم نانا اخ انارصحيل 0 دأ 1

 مهوب ب قا لعفيلفهدب فذاك نمل تقيناكتمبحأ نف ميكنأ اكيلاقق لاو انرهطأ نلب ع |
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 ءاطًامافانيمأاب وقاظيفح ةمهو اذ ىأراهفهظفحتساو كلذ ىل اوواهلكر املا ناولأو بانعالاو ليخننلاو

 ميق بقي واهرهن نفدي واهرصقواهر دج م دهب نأ ىرتفهذه ضرالا تسئباولاقتفإب وزن اهعلطءام

 هقلاو ىندرادجلا طلق ىلاعتهنلالاقاهبف نارمعالان اومابازخةىملوأ تناك اكريصتىتحاهسارغق ارحخو

 !| ملا معأسارغلاعلط أ ىذلابورخنا ناو مهسارغلا ناو ىبن ميقلا ناو ىفاّدك رهنلا ناو ىتعي رش د

 لاني سيلو مغلاور قبلا عذب ىلا نوب رقتي مطهتب رض لثمهنا ومهسفن أ ىلع مهءاضق مويلعتيضقدق ىناو

 وصخ مهيدبأو اهتمرح ىنلا سفنألا ذ نعفكلاو ىوقتلابىلااوب رقتي نأن وعدب وهلال ومحللا

 :واق نوسجن و اهفاوجأ نورهطيو دجاسمتوربلا ل نوديشي اهئام دب تالمزتم مهبايثواونم
 افامو دسفي ومهقالخأو موقع نوب رم واهنونب زب و دجا ىلا ف نوقوزب واهنوسندب و مهداسجأو
 فرب تما غااهاخدأ تسلودجاسملا قب وزنىلاةجاحىأو اهنكسأ تساتويبلا ديدشتىلا ةجاح

 عدوانتق دد كزي لفانق دصتوانتالصر وست ل فانيلصوانمايص عفرب فانمص نولو تي اهيف حبس ا ورك ذال

 نعني ىذلاام مطاساف هنلالاقانل باج سيال كلذ لكى بائذلاءا اوعلثانيكيو ماجلا نينح لثع

 رافيكف نيجارلا .-رأونيبيجلا برقأو نب رظانلارصبأو نيعماسلا عمسأت سل ا مط بيجتسأ

 |ةيغاص مهمولقو مهتالص رون فيك مأمارحلاةمعطبهيلعن ووقت وروزلا3وقب هنوسلب مهو مهمايص

 مل .ريغلاومأب نوقدصتن مهو مهتاقدص ىدنعوك زتفيكمأ راح كهتنب وى داحب وىنب راح نم

 7 ! كلذ نم لعفلاو مهننسلأب مهوق وهام او مه ءاعدمط بيج تسأ فيك مأ نيب وصغل اهله اهيلعرج

 ؟ اسما ضر ىئاضر ةمالع نم ناو نيكتسملا فعضةىلالوق عمتسأ هاو نيللا ىعادلل ب يجتسأ امناو

 انام فيل" انوةرتاوتم ثيداحأوةلوقنم لب واقأاهناىنلاسر مهتغلب و ىتالك اوعمسامل نولوقب
 ؛بيغلا |عىلعاوعلطب نأ ؤاشولواواعفءإثم ثيدحاونأين أاؤاشوا مهنا اومعزوةنهكلاو ةرحسلا
 ءهّتمتحو هتنث اءاضق ضرالاو تاوملاتقلخ موب تيضقدق ىناواوعاطا نيطايسثلا ميلا جون

 ذفنا ىتمكوربخيلف بيغلا لع نم نولصتنب امفاوق دص ناف عقاودهنادبالالجؤمالج هنود تلعجو ىسفن

 . ديطمأاهبىتلاةردقلاهنهلثماوتأيلف نؤاشيااونأي نأ ىلع نورد قياوناك ناو نوكنامز ىأ

 هلم اوفلؤف نؤاشياماوفلؤينا ىلع نور دقي اوناك ناو نوكر شما ركولوءاكنبدلا ىلعهرهظم
 ءمجأناضرالاو ءامسلاتقلخ موب ت يضف دق ىناو نيقداصاوناكن اءاضقلا كلذاهم ربداىتلا ةمكتلا

 كاوءارقفلا ف ىنفلاوءافعضلا فةوقلاوءالذالا فزعلاوءاع :رلا ىف كلملا لعج أن او ءارجالا ىف ةوبنلا

 اككناهراصن أو ىمالا اذهناوعأ نموا نه مئاقلا نموا ذهىتم مهلسف نييمالا ىفةمكسحلاو ةاهجلا

 حضالو ظيلغالو ظفب سيلو نيلاض نمالاضالو نايم نم ىمأ سيلا يمأ يبن كلذ ثعاب ناو نوملعي
 كآل_عجأ ب ركق اخ لكدل بهأو ليج لكبمد دس انخلل لاوقالو شحفلابنب زنمالو قاوسالا ىف

 >فورعملاو وفعلاو هتعيبطءافولا» قدصلاوهلوقعمةمكحلاوهريمض ىوقتلاوهراعشربلاو هسابل
 ئلادعبهبىدهأهمسادجأو هتلم مالسالاوهماما ىدطاو هتعب رشق حلاو هتريس لدعلاو

 لا دعب هب ىنغأو .ةلقلادعبهب'رثك أوةركسلادعبهب رهشأو ةلاما دعب هن مفرأو ةلاهجلا دعب هب عأو
 ثسأ ةمأربخهتمأ ل عجاوةقرفتم مأوةتتشمءاوهأو ةفلتخم بولق نيب هبفلؤ أو ةقرفل ادعب هن عجأو

 ةوامايق نولصي ىلاصالخاو ىنانا.او ىلاديحوئركنملا نعنوبنب و فورعلابنو ىمأي سانلل
 د ىمءاغتبا مهطاومأو مهرايد نمزوجرحي و افوحزوافوغص ليدس ف نولتاقي وادوحسواعكرو

 لاجمو مهريسم فى ديجمتتلاو ةحدملاو ل يلهتلاو ديمحتلاو حيبستلاو ديحوتلاوريبكستلا مهمطأ

 لا ىل نورهطي فارششالا سؤرىلعنوس د ونوالهب ونو ءكيوهاوثمو مههلقتمو مهعجاضمو
20 
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 م ظ 3 ظ
 تدجنس كل ُقإبآ هلاو ىلا لاقو هللا دج اسر خو نزحلا هنع عطقناو عجولا هنع بهذ كلذ للاقاماف هريخأف
 ءاشت نملذنو ءاشت نمزعنوءاشت نم كللملا عزنتو ءاشن نم كاملا ىطمعت ىذلا تن أت مظعو تربكو تحبسو

 تنأنبرطضملاةوعد بيجتستو محرتتنأو نطابلاو رهاظااورخآلاو لوالا تن ا ةداهشلاو بيغ مل

 نمادبع ممأيف ةقيدص كلل لق نأ ءايعش ىلاهنلا جوأهسأر عفراماف ىرضت ت جرو قوعد تبجأ ى ِ

 كب رلسءايعشل كاملا لاقف ىنشف كلذ لعفف أرب دقو ميصيف ىئشيف هتحرق ىلع )جف نينا ءاع هينأيفهديبم
 مهناومهنم كتيجنأو كودع كتيفكدق ىناهللقءايعشل هنلالاقاذهانو دعب عناصوهااماعانل لعب نأ
 خرصي خراصءاجاودص اسافر صنتخم ,هدحأ هاك ن مرفن ةسخو بي راجنسالا مهلكىوم نوكبصيت

 جرفن اوك له هعم نمو ب, راجنسناف جوخاف كودع كافكدق هللا نا ليثارسسأ ىنب الماي ةنب. كلا باب ىل
 نمرفنة سجس هعموةزافمىف بلطلاهكردافهبلط ىفكألملا ثعبف ىتوم لا فدجوب ملف بيراجتس سفلاو 1

 تعلط ني ح نم ىلاعت هللا دج اسر مهآراملف كما مهباوت أ مثعماو حلا ىف مهول _ءفرصنتخ مهدحأ هباقأ
 لاقف نولفاغ متأو نك هنوقوهل او كلتقي ملأ كبانب ر لعف تير فيكس راجي لاق متر صعلا ىلإ ظ

 موا دشرم عطأ لف ىدالب نم جوخ ن أل بقاهب مجرب ىتلا تروا اياهرصنو مكب رربخ ىفانأ دق بي راجت
 ىذلانيملاعلابرهتددجلا قبب دص كلل لاقف مكن وزغام تاقعوأ تعمسولو ىلقءةلإقالا ةوقشلا ىف نقل

 ىفةوقشاود ادزنل كعم نمو كاقب أه !هنكلو هيلع ل ةماركل كعم نمو كعتعملانبر ناو ءاشاع م انافككا
 ا

 كالتقل كلذالواو 5 دعب نماوردنتف كبانب رلعف نم متيًأراعكءارو نماوربخاو ةرخآلا ابا ذعو اين 6

 هسرحر بمأ سال ا رمابد كلمنا متلتقولدارق مد ئم هللا لع نوهأ كعم نم مدو كمدلو ثكعم نم

 موب لكف مهقزرب ناكو ءايلي او سدقملا تيب لوحاموب نيعبس مهب فاطو لعفف عماوجلا مهماقر ف فذقي :
 مهب صمافانب لعفي امو هيف نحنا ربخ لت ةلا ةقيدص كلل بي راحنسلاةف مهنم لجر لكل ر بعش ن ه نب زف

 مهءارو نماورذنيلهعم نمو بي راجنس ل سرب ليئارسا ىب كلل لق نأ ى نلا ءايعشلا هللا ىحواف نجسلاو ْ
 ىت>هعم نموبي راجنس جرْحو لعفف كلملل ءايعش كلذ غلبف مهدالب اوغابي ىتح مهلمحتيلو مهمركيل
 صقت انك د قل باب كامايهنرحسوهنااهك هللا قفه دو نجح هللا لعف فيك مهريخاف سانلا عج مدقاماف لبابا :

 سمن اكو مهب ر عمد اهعيطت_سبال ةمأ ىهو انعطت لف مهيدن ىل هللا ىسوأو مهيدنربخو مهبرربخ كيل
 عبس كلذ دعب ثبل بي راجنسن | مثةربعوةرك ذن كلذ ىلاعتهئلا مهافكم ليئارسا ىنبلافيوخت بي راج 1

 هللا ض بق م ةنسةرشع عبس ثبلف هئاضقب ىذقوهإمعب لمعف هنب | نبار صنت هكلم ىلع هلختس او تام مث 5 ظ
 مهعم مهيدن ءايعثواضعب مهضعب لتق ىتح كمملا اوسفانتو ليئارسسأ ىنب ىهأ جرف ةقيدص ليئارسا ىنب ث '
 ولايه ناسلةللا قلط أ ماقاماف كن اسل ىلع جو ىتح كموق ىفمقءايعشل هللا لاق كلذ اول عف اماف هنم نولبقتإ
 مهافطصا|وهتمعنب مهاب ر نيذلا ليث ارسا ىن نأش صقتي نأدب ربهنلا ناف ىتصنا ضرأ انو ىمتسا ءامسالا

 اهتلاض عجواهتدراش ىو افاط ىعارال ىلا ةعئاضلا غلاك مهوهدابع ىلع مهلضفوهتماركب مهصخو /

 لت ةفاهشايكت حطانتف ترطب كلذ لعفامافاهنيمسظفحواطوزهم نمسا واهضي ىصىوادو اهريسكربم

 مهءاجى أن و رديال يذلا ةثطاخلاةمألاهذط لب وف رخآ هيل ارب حيي يظعاهنم قبدر مل ىتحاضعب !

 اممروثلان او هعجاريف هيلع عبشي ىذلا ىرآلارك ذيامبراجلاناودب انتيف هنطورك ذياممربعبلا نا ن ا

 بابلالاواوأ مهوريملا ,هءاج ثيح نم نورك "ذبالموقلاءالؤه ناوهباتنيف هيف نمسىذلا جرملا :
 انامزابارخ تناكضرأ ىف نورتفيك لقدهوعم_سلفال ثم مط براضق اوريجالو رقبباوسل لوقعل !

 عيضلاقي وأىوقوهو هضرأب رحت نأهركوةرامعلاباماءلبقاف ”ىوق مكحْبراط ناكواهيف نارم ْ

 نامرلاو نوت زلا نماسارغاهيؤفصوارهئاهيف طبن أوارصقاهيف دي_شوارا د جاهيلع طاحاف ميكح 9:



 ةعد ءو ى أ(امهالوأ دعوءاجاذاف) نيحلصملا ىنع نب دسفملاةباغو لظلاو ىغبلا ه.دارملاو ضرالا فالعنوعرف ناهلوف نمهللا ةعاط نع
 ةتولاجو أر صن وأهدونجو بي راجنس ىعبلاتقلا فءادشأ (ديدسايىلوأانلادابع) مكيلعانطاس ( مكيلعانشعب لا هالوأ

 وجا جاجزلالافاوبفةراغالاوددرت(رايدلالالخاوساخافلأ نيعبس مهنماوبسودجسملا )١15( اوبروةاروتلا اوقرحأو!مهءاماع
 ءاصقتسالاب عيشلا بلط

 (الوعفم ادعو ناكو)
 ادعو باقعلادعو ناكو

 اندد رم لعفي ناديال

 ةلودلاىأ (ةركلا مكل

 ىلع (,يبلع) ةبغلو
 نيح مكيلع اوثعب نيذلا
 داسفلا نع متعج .رو مث

 رصنتخ لف ىه ليقولغلاو
 ليئارسا ىن ذافنتساو

 عوجرومطاومأو مهارسأ
 اندعأ لبقو مهيلا كلما
 تولاط كال ةلودلا كل

 1 د ةبالا هذه قةصقلا رك ذب مانددمأو) تولاجدوادلتقو

 للان 'ومهنعازواجم 00 ا ال ارساونب تناك قحسا نبد#ت لاق انج ةيببو لاول

 3 د كالا موماع كلماذاهللا ناكوةقب دص ىع دب نأكم مهنماكلم نأ مهم ونذ بيس مهب لزئاملوأ ناكو منك ام (اريفث رثك أ

 م كاماسافابف ىنلا ماكح حالاو ةاروتلا عابنإبنو يمؤيا-ااباتسك مويلعلزني الوددشربب وهددستاا ست نموهورفن عجزيي وهو

 وهيل 00000 0 ردي ىقااوهءايمشو ىحدابكز ثعبملبق كلذوءايعشهعمهلل| ثعل 0 جدو ع

 ةيدص ىنعي كلما كلذ كلفريعبلا بح اصهدعب نمو راجلابك اركيتاينآلاملشروأىرعثبألاقف || 6 5 4
 7 9 تطأ ثعبف ءايعشمعم ناكو مهبف ثا دحالا تءاظعهكل م ىضقنااملفانامز سدقملا تيب و ليئارسا اهلف 40 7

 :اك هحرق نم ضي سم كلل او سدقملا تدب لوح لزن ىتحارباس لزب لف ةبار فا 13: امس هعمو لباب كللم 0 2 ََ : ١

 ذة ةونجو وه كب لزن دق باب كلم بس ١ راحتسن !ليثا ارسا ىنب كلمايلاقوهيلا ى دلاءايعش ءافهقاس أوقكىلع ىنعمبمالل ليف

 دحا فو هللا نم كاتأ ل ههنلاىنايلاقو كلملا ىلع كل ذربكسف مهن مهنماوقرفو سانلا مهءاهدقو ةيارفلأ عيحصلاوتبستك 0
 :ىلعمه اميبف كلذ ىو ىننأياءايعثلاقف هدونجو بي راحنس وا هللا لعفي ف ركو هبانريختف ماللا نال اهاب ىلع اهنا

 93 ,ىدكلم ىلع فاح ةسإ وهتيصو ىصوب نأهرف ليئارمسا ىنب كلمتنا نأى نلا» ءامعشىلاهلناىحوأ لماعلاو صاصمتخالل

 ]ونس و كتبصو ىصوت نأ كسمآنأ ىلا وأدق كب رنالاقو ليا ا ىنب كلمءايعش ىتافهتدب لهأ ةنسح وهزم ءازع صتخم

 00 لبقأ كلم |ةقيدصل ءايعش كلذ لاقاماف تيم كناف كتدد لهأ نم ككلم ىلع تش نم ا قس هت ا

 1 دق 0 دى وهولاقف -2 ةءاسالاو ناسحالا

 5 , | سيناورلا 0 1 كوتور 1 نعو مريغ ىلا ررضلاو
 ا َن 3 3 تنسح ا امهنع هللا ىضر "ىلع

 : خاف ءالؤه ىأ (اؤوسيل) معاننع ةرخالا5 ةرملادعو (ةرخآلا دعو ءاح اذاف)اهالئوهيلاتأساالو دحايلا

 بلاورفك نيذلاهوجو تئيسهلوقك اهيفةب ”ملاوةءاسملاراث [ةيداباهولعجمل ى ًاهيلعالوأ رك ذةلالدل فذحو (مهوجو)

 ذا سدقملا تدب (دجسلااولخديلو) ىلع ءوسنل ثعبالو اد عوالوأ لجوزءةللريمشلاوركبو بأ او هزمججو

 0 مهولعةدم ىنعم وأهيلع اولوتساو هوبلغئنلك اوكلهيا ىأاوربتيل لوعفماولعام (اريبتتاواعام

 داسفال يق نيترملا ىلوأ ىنعي (امهالو أدعو ءاجاذاف

0 

 دلاماكحأ نم اوفلاخاموهىوالاةر ا

 :) ىصاعملا مهباكسن راوةرجشلا فءايعش مهلتقىلوالاةرماىفمهداسف!ليقو مراحلا نم اوبكرو

 3و :ونبن لهأ نموهو ب: راجسنسوهليقودوا دق ىذاوهر دونجر توا ني( دبع عبلع

 راب» |!لالخاوساف-) بر حلا ىفةوقو شطب ىوذ ىنعإ ديدشس أب ىلوأ) حصالاوهو ىلب ايلارم هنتع وه

 ةاخالامزال انئاكءاضق ىنعي (الوعغماد_عوناكو) مواتقيل < وبلطباهطسوورايدلا نيباوفاط ىنعي

 «متت نيح كيلعاوثعب نيذلا ىلعةبلغلاوةلودلا م لانددر ىنعي (ميبلعةركللا كتلانددر) هسيف
 "ا طرتك 5 أىنعي (اريفنرثك 15 انلعجو نينب ولاوماب؟ انددمأو) داسفلا نع متعجروكيونذ

 ءاب !اهيلعف ىنعي (اهلفمتأسأ ناو) اهتاسحاءازجو , اهباوناط ىنعي ميك مالو بحأ متلسحأ

 ارق مما هسا ىسيعلتق مهدصقوهو عك داسفانمةرخآلاةرملاىنعي (ةرخآلادعو ءاجاذاف)
 .دِل) ىلاءتهلوقوهو مهولةقو مهوب سف مورلاو سرفلا مهبلعهنلا طاسف السل امهباع ىحن واي رك زااولتقو
 س اذلاتي نسي (دجسملااولخديلو) مكهوجوهللاءوسبا ىأن ونلإب ”ىرقوكونز حل ىنعي ( كهوجو
 8 اماوكاهيلو ىندي(اريبنن ولعاماوربتيلو ) لوالا م هداسف | تقو ىنعي (ةيملوأهولخداك ) هيحاونو

 اك الهال يئارسا ىندالب نم هيلع



 امد نالفو نالفاهفواذكواذك اهنيهرعأ لاقةروزااياوناكواهيف نمو اتهراطاخ اراب ١

 نودتثياوجرخ مةبآ هذهواولاق سمشلاع عواط دنع مكيلع علطت نانطيخم نانرارغه-ياعقروأ لجأ
 ىتم نورظن, اواعذ «ياع اوسلخ ءادك اونأ ىت>هنيب وأي ثد# صقدقاهللاو نولوق م هو ةينثلاوحن | أ

 اهمدقي تعلط دقربعلا هذ هررخل قو تءاطدق سمشلا ذه مهنمئاقلاقذاهنوب ذكي سمشلا ماظل

 هنعىلاعت هللا ىضرةرب رهىبأن 200 ني.هرحساذهاولاقواوْمؤا مفلاقاكنالفو نالفاويفإ قروأربعب |

 ءامشأ» أن عوىنتلأ سف ىارمسم نعىلأست شي رقورخلا ف ىتاردقل مس وهيلعهللا لص ةنلالوس 5 لاقلاق |

 نعفولاسيامهيلارظنأ ىنلا+_عفرقلاق طقاهلتمتب رك امةبركتب ركف اهتنئالسدنقلا تي
 لاجر نم هناكدعج برض لجراذاف ىلصي متاق ىسوماذافءايدنالا نم ةعاج ىف ىتي أر دةو دب مهمأبن أالا ئيم
 ىلصيمتاق مهرب اذإر تنل دوكتست و و اهيشدب سانا ابرقأ ىلصر ُئاق ميم نب ىسيعاذاو ة ةءونش |

 لئاقلاق 5 الصلا٠ نهتغرف تلق يضلل ار ىنعي م بحاصهب سانلا هبشأ

 هللالوسر عمس هنأ ارباج نع )ق) مالسلاب ىفأ د بفهيلات ةئاافهيلعإ ف رالا بح اص كالاما ذه د تاب دتاي

 هنأ[ نع مهربخ أت ةفطف سدقملا تبب ىلةئلا ىلخ.ر ل | ىلا تق شي رق ىنتب ذك ال لوقي لسو هيلع هللا ىلص
 ثيدحلارك ذو س دقملا تدب ىلا بىرسأ ني- شي رقىنبذك امل ةباورىفئراخبلاداز ه-.اارظنألانأو |
 اذافرجالا بيثكلا دنع ىف ىرسأةليل ىسوم ىلع تيب: ألاق لسو هيلعهللا ص َنلالوسر نأ سن أن ع (م)
 ليربج لاق سدقملا تيب ىلا ايبهتت ال ل سو هيلعةللا لص هللا لوسر لاق لاق ة دب رب ن ءهربق ىف ىلصإ اقوه

 .وهيلعةللا ىلصةللالوسر ىأرف.كت اق ناذ ىذهرتلاهجرخ[ق اربااهبدشو رخل اهب قرفن هعبصاباذك

 هياع اوما سوت او .سا| ىف موتا ىص ىلع مهدجو مس دقملا تيب ىف ءايبنالاب ىله فيكوهربق ىف ىلي ىس
 لسو هيل هللا ىلص هتالصامأتافد رخآلارادلا ف هوت يوما دهب ءايبنالا نم ةالصلا مص” فيكودب اوبحرتو

 ماعم هر ومهم ىل صيلهل موعج ىلاعتو هناحعب سةثلا نا ل مت<س دقلا تيب ىف ءاسنالا

 ىسوعبهرو ممامأو مهلضفر موبتا يصوه فر عيل مهما ىص ىلعتاومسلا ىف ,هاب اهارأ ىلاعتو هناصيسةثلا نا

 ىفمهوءايننالاةالصام أو جار عملا نههعوجر دعب ناكهنا لمتهيفرج-الا برثكلا دنعهربق ىف ىلصي اقوه ْ

 لبس فاواتق نيذلا نب حتالو ىلاعتو هناحبس هللا لاق دقو مهنملضفأ لب ءادهشلا <ح ىف مهفةرخآلارادأ

 لامعأ نمكلذوءاعدلاورك ذلااهنا لمتحيف مهتالص مكحامأو توملا دعب ءايحأءايبن الاف ءايحأ لب اناومأ لل
 نومهلي اك بلا نومهلي مهنا ثيدحلا ف دروو مهالا كناحب ساهبف مهاو عدلا ىلاعت هللا ناف سأل

 ص# مل صن اصحابندلا ىف مهصخاك ةرآلا ف صئاصختوهصخ كعتو هناحع سلا نالمتعو .

 قئاقحلاب لعأتلا وةالصلا كل ذكف نوجح<ونوبلي مهاردلا اربخأ لس .و هيلع هللا بص هنأ اهنم مهريغ

 ىبلىده) باكا ىنعإ (هاناعجو) ةاروتلا ىنعي(باتكلاى موماشت 58 ىلاعتو هناحبسهلوق

 هب رذاب ىنعي (ةيرذ) اليفك اب رىنعي (اليكو قود نم) اوذذتال طانلةو ىنعي مرن

 اماعط لك ًأاذاناكمناكلذو ركشلاريثكن اك احون نا ىنعب ١ (اروكش ادب ءناكمنا حوت عمانلج نم
 ىنىلاانيضقو) لجوزءهلوق هم كلذلاروكش ادع ناد فيدل لاقابوث سلو ابارسش ب

 ىاعت هلوةوهو نو دسفيس مهنا ب باتكلا ن٠ ٠ مهانبت [ اهف مهانريخ ًاو مهانماعأ ىنعي (باتكعاا ىف ليئارع

 باتكلابدارملاو ىلىنع؟ىلاف باتكلا ىف مويلع انيضقو سام نب نبالاقو (نيتىص ضرالا ف نك د

 دارااو ىصاعملاب ىنعيضرالاف ندسفتاةهللاوهريدقت مسقلا مال دسفتل ىف ماللاو ظوفحم لا |

 اريببك اولع) سانلانماظتلو نريكتلوىنعي (ناعتلو) سدقللات يبو ماشلا ضرأ

 (ثلاث - (نزاخ) - ض١

 ءايلابواوذنتال ىأ (واذختنالنأ (151) ليئارساىبلىده) ةاروتلاوهوباتكلا ىأ(هانلعجو باتكتا ىسوم ادن 7

 اودختي الثل ىأورعوبأ

 ابر (اليكو قود نم)

 ةبرذ)عرومأ هيلانوكت
 و حا
 ىلعوأ صاصتخالا ىلع

 . اونذختالأرق نمفءادنلا
 انلق ىأ ىبهنلا ىلع ءاذلإب

 .قودنم اوذختتال مه

 انلج نمةيرذاياليكو
 هيلعاحوت نا (هلا)حون

 ادبعناك ) مالسلا

 ءارسلا ىف ( اروكش

 هلامجرك كلاوعا رضإاو
 معنملا ىلع ءانثلاب ةمعنلا
 لك ايال ناك هنأ ىورو

 الا سراي الو برشي الو
 ةيرذ متأو هللدجلا لاق

 هعم لجوهب نمآنم
 هلدجاك مكتوساهواعجاف

 دشرؤناو مهتوسام ْوابآ

 ةنب ءادتقالا ةمصءانبالا
 لاح متفرع دقو ءابآلا

 اهيأاونوكف كلانه ءابآلا
 انيضقو) كلذك ءانالا

 ةناتكلاف لئارسا ىلا
 (ضرالا ىف ندسفتل

 انيضقمايحو مهيلاانيحوأو
 مهناب اتوتبماعوطقم ىأ

 ةلاححال ضرالا ف نودسفب

 ندسفنلو ةاروتلاباتكلاو
 وأفوذحم مسق باوج
 ترجل الهتلا ١ قرع

 نوكيف مسقلا ىرحم
 لاقهناك هلاباوج ندسفتل

 ف نانكتف انما

 مالسلا هيلع ءاممرأ سجحو مالسلاهياعءابرك ز 2 لتقامه الوأ (نينىم) ضرالا

 نريكتسنلو (اريبك اولعنلعتلو) مالسلا هيلع ىسعل ت9 دصقو مالسلاامهياعاب ركز نب ى حيل تق ىرخالاو هلا اخس حرا



 : ا
 ةص ىفهلوقو زاجا نسحأ نماذهوامطايبسهنوكل همكحو اناا ىمسفامهتداي زوةمكحلاونامالا

 مسن هنأب ثيدحلا ىف هرسف دقودا اوس عجوفةدؤساهراسب نعوةدوساهن ديم نعلجراذاف مالسلاهيلعمذآ

 : ضرالا تحيرافكلا حاورأو ءامسلا ف نينمؤملاحا اورأ ٍنإبا ذه ىلع ضرتعا دق وهينب حاورأ ىنعيهينب

 . اهيلعمدآ ىلع ضرعترافكلا حاورأ نأ فحين نعباوجلاو ءامسلا ف نوكت ف يكف ىلفسلا

 نعرظناذاف هلوقو ىأراب ربخاف لسو هيلعهتلا ىلص ىنلارو ىم مدآ ىلعاهضرع تقو قفاوف ءامسلا فوهو
 مسهنم نمؤملا لاح نسحب هحرفوهرو ررسوهدالوأىلعدلاولاةقفشه بف ىكب هلاهث ٠ نعرظناذاو كححض هنبمي

 75 روما قفتادق اصلا خالاولاصلا ىنلابامح ىم سي ردافهلوقو م هنمرافكللا لاوس ىلعهنزسو

 هاربا ناك م-وهيلعهللا لص ىنلا دج نوكيف مالسلاامهياعحون دجوهو خونخ أوه سي ردا نأ ىلع
 باوجلاف مالسلاوةالصلاامهياعميهارب او مّدآلافاك ملاصلا نبالاو اصلا ىنلابلوقي نأ ىبني ناكفه دج

 ْء اوجاذهح وندجوه سيلف مهارباهب رذ نموهو سايلاوهانهروك ذااسي ردانا ليقدنا اذه نع

 لسوهيلعهللا لص دمحانيبنلابأس ي ردا نوك مدام ثيدها ف سبل نبدلا ىحمخييشلا لاق ضايعىضاقلا
 نينمؤملاوةوخاءايبنالان الاب ناك ناو خ وهوابداتوافطل:هلاق نوكي نألمتحيلاصلا خاله اوقناو
 رعأةلاوةوخا

 ١ د( أقايسو 0| 1 سدحدس ىعقلاالا ج ارعملادعب ترهظىتلاتايآلا رك ذ ىف لصف

 ول ذب ناكودب :رسأةليل لسو هيلع هللا ىلصهنلا ل اوسر عجرا هنا ىور ىوغبلالاق ءارسسالاب قلعتت

 نال اوسرناةشناعو سابع !لاققيدصلاوهوركب وب أك قدصي لاق نوق دصيال وق نا لي ربجايلاق
 سانلا نأ تفرعو ىرمإب تقضف تقضف ةكب تحبصًاءامسلا ىلا ىف ىرسأة ايل تناك ال لاق مسو هيلعهنلا ىلص

 هةىزهت لاك لاقق هيلا سلف لهجوبأ اهب رذاشي زحالزتعم دعق لس وهيلعنلا لصدنا ىورف نوبذكي

 ل لهجوب لاق سدقملا تيب ىلا لاق نأ ىلا لاق ةليللا ىل ىرمسأ عن لاق ئ نمت دفتسا

 ! ب ىتتثدحامب كموق ثدحنألاق نكلو ثيد حلا هدحجب نأ ةفاخم كا ذ ركن. نأ ل هجوبأ ريف من لاق

 لاقامهلا اوسلج ىت-اؤاجو سلاجملا تضقتافاوماهىؤؤل نإ عك ىنب رشعمايلهجوبأ لاق منلاق

 لاقانرهظأ نيب تحبصأ مث اولاق س دقملا تبي ىلا لاق نأ ى ا اولاقةإيللا ىب ىرسأ من لاق ىتثدحامب كموق
 هقدصوهبندآ دق ناكن م سانأدنراوابججتمهسأر ىلعه دب عضاو نيب و قفصم نيب سانلا قيبف لاق من
 سدقللا تيب ىلاة|بللاهب ىرسأ هنا معزي كبحاص ىف كلل لههل لاف ركب ى أ ىلا ناكر شملا نم ل جر ىعسو

 ءاجو سدقلا تيا بهذ اهقدصتوأ اولاق قدص دل كلذ لاق ناك نأل لاق من لاق كلذلاق دقوألاق

 الذلفةحور وأ ةودغ ىف ءاملاريخض «ةدصأ كالذ نمدعبأ اوهاميهقدصأىتا منلاقحبصي نأ لبقة|يلف

 دج | انا تعنت نأ عيطتست لهاولق ىصقالا دج_.لا ىتأن مموقلا ف ناكولاق قيد صلار كب أ ىمس
 ليقعراد نود عضو ىتحهيلار ظنأ ان ًاودح-_.ملابع ىف لاق ىلع سلا ىتح تعنت به دف لاق منرلاف

 فان مهفانريع نءءانربخأ دجتاياولاقمتديف باص أ دقن اوفتعنلاامأ موقلالامتف هيلارظن ان ودجسملاتعئف
 1 || ييسالماش ءاحورلاب ىهو نالف ىنب ريسعب تر يم معن لاش 3 لهانيلامهأ

 ||المللا اودجو لهاولسف ناك امكهتعضوم هن رشف هن ذخاف تشطعف امنمح دق مطاحر فو

 ذم ىذبامطادوعق نايك ارنالفو نالفونالف ىنب ريعب تر يمولاقةْنآ هذهاولافاوعجر نيح
 ١) | نارا ةياهذ_هواولاق كلذ نعام واسفهدب ترسكحناف نالفب ىرف ىنمامربعب

 تاثم مث كلذ نعلغث ىف تنك لاقفاهتئيهراه اج ًاواهتد_عامف اولاق ميعنتلاباهب تر سملافانريسع
 32 هه
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 حورلا ع وجت نعةرابعدبعلا ظفلواليلهدبعب ىرسأ ىذلا ن احبس ى اهتوهناحبسهلوق هيلع ل دب و )سو |
 نبد# يحواهنعدح واهعلاط نإ لوقلا !ذهةغص ىلع لدن تمدقت ىنلاةحيحصلا ثيداحالاو دسحلاو

 سو هيلع هللا ىلص للا لوسر دسج دقفام هنأ قر ناك كلذ لكلاق هنأ ة في ذح نعهريسفت ف ىربطلارب رجأأ
 نمءاماعلا روهج هيلعام حي>صااوهوحنةب واعم نعواضي أ ةشئاع نعلوقلا|ا ذه ىكحوهحورب ىرسأ ناو
 هللا لصهنلالوسراهيكر ىتلاةبادال مساوهقاربلاب تين أ سو هيلعهللا ىلصهلوق لعأهللاو فاخ لاو فلسلا

 ةقلحلاوهرونوهئلالتو هناعملو هضايب وهئافصةدشلوأهتعرسل قربلا نمهفاقةشاوهب ىرسأة إبل ملسوهيلع |

 ناوبابسالا ىطاعتورومالا ىف طايتحالاب ذخالا ةقلحلاب قاربلا طب رب دارملاواهحتفزوح و ماللا ناكسإب
 نبل نمءاناو رس نمءانإبلب ربج ىنءاجهلوقو ىلا متهنلا ىلعداةتعالا ناك اذا لكوتلا ف حديال كلذ
 ةرطف ىنعيةرطفلا ترتخالي ربج لوقو نإللا ترتخافرتخاىللاقو ريد_قتلاوراصتخا هيف نبللا ترتخاف
 ةبقاعلا ماسهناو نيب راشالاةئاسا ب يطالهس هنوكل ةميلسلا ةحيحصل|ةرطغلا ةمالعنإللا لعجو مالسالا |
 لي رب-ج حتفتسافاين دلاءامسلا تأ ىتحىلج رعمئهلوقرشلاعاونالةبلاجو ثنابحلا مأامنافرلا فالح
 ناهيفوهوركمدنافان ل وقيالو نالفان أل وقي نأو نذأتسا نا بدالا ن ايب هبفلي ربجلاق تنأ نم ليقف

 هيلا ثعب دقو ىرخال'ةياورلا فو هيلا ل سرأد_ةوءامسلاباوبلوقواسرحاهياع ناو نيباوب واباوب ًاءامسلل |

 ىلاهيلع خيال كلذ نافةلاسرلاو ةثعبلا لص نع ماهفتسالا هدا يم سلو ءامسلاهدوعصو ءارسالا انعم |
 بابحتساهيفءايبنالا نمتعاجرك ذود ابانأ اذافهكوقوهريغليقوءانعم ف حيحسلاوها ذهبت دلال
 هيفوروزملا نمل_ضفأر ازلاناكن او نسحلا نيللا مالكسلاو بي>رتلاو رشبلابحالصااو لضفلا لهأءاقلا
 ادنسم ميهارب|بانأ ذاف هلوقو ةنفلا بابسأ نمهريغو بامعالا نم هيلع نمأ اذاههجو فناسنالا حدمزاوجأ

 ىلا فب هذهمن هلوقواهيلاهرهظ لب وحتوةلبقل ىلا دانتسالاز اوج ىلع يلد هيفرومعملاتيبلاىلاهرهظ
 سابع نب لاق ىوهتنماةردسىلا اياورلا قاب فو ماللاو فلالإبةردسلا ةياورلاهذهى عقواذكع ةردسلا |
 هللا ىل_ههللالوسر ريغدح  اهزواجب ملواهبلا ىهتني ةكسئالم ا لع نال كل ذب تيمس نب رسسفملا نمدريغو |
 سمأ نماهت< نمدعصيامواهقوف نم طبهماماهيلا ىهتياهنوكسل كلذب تيمسدوه_سنبالاقو |سوهيلع ظ

 نيتب رق عست ىتلاةريبكسلاةر خا ىهواهمضب ةلق عج فاقلارسكب وهلالقلاك اه رم اذاوهلوقو لجو زعقا

 || الو اهمفهتمجان ىذلا عضوملا ىلا تعجرهانعم ىو ,ونلا نيدلا حم خييشلا لاق ىب رىلا تعجر فهل اوقرثك أوأ|

 تلقلجوزعىب رةاحانم عضوم نيب ودانعمىب رنيب وىسوم نيب عج رألزأ لفهلوقوايناث هيف هتيجانف |

 ىلاعتهلوق دنع مجنلاو ةروسريسفت ىف ى عت هللا ءاش نا تأ س هنافاهب قلع: امو ةبؤرلا ىنعم ىلع مالكا امأو |
 ةياورلا فواهرطش عضوفهلوقىلا ةالص نيس ىتمأ ىلعى لا ءنوهناحبسهنلا ضر فهلوق ىل سةفاند ا
 ا سجل اوهوءزارطشلابدارملانالةافانم تاياورلاهذهنيب سيلا ىرخالا فواريثع ىنععضوف ىرخلا |

 امهوةداتقو ىنانبلاتب اثةياور سجل ةباورو كد رس ةياور ىهفرهشعلاةباورامأو فيصذنلاهنمدارملاسدلو |
 ْ باوثلاورجالا ىف نيس#- ىنعي نوسج نهو سس ىهلاق مثهرخآ ىل اسد ىنع اطمح دارلافكلب ست نمت

 هنا ثيدحلا لو فودلعف لبق ئشلا خسن زاوج ىلع ثيدحلا اذهبءاسلعلا جتحاو طاش رعشعب ةنسسلانال |
 | دارلاف هعضرت تناك ىتلا ةميلح دنعوهوهرةص فاضيأ قشدقو جارءملاةليل لسو هيلع هللا ىلص» ردص قش |

 مهوتممهوتي دقبهذ نم تسطيب تد:أدل أوقو جارءملاةلي!ةماركلا نمهيدارباملريهطتلاة داب زىناثلاىشلاب |

 لامعتسا مط حابموهو ةكئالملالعف نمل عفلا اذهنال كل ذكيمالا سيلوانل بهذلاءان|لامعتساز وجهنا ا
 ةمكحلات لق نافىردص ىفاهغرفاف ةمكحواناعاءلةمهلوقوهع رتل بق ناك د قاذهنوك وأب هذلا

 لامكهب ل_ صحب ئث تسطلا ف لعج هنا لةحيت لق كالذ ىنعماف ماسجالا ةفص غارفالاو ناعم نامبالاو |



 0 ١و4
 .نهنادف ايلاق ىتح ىسوم نيب وىلاءتو كرابت ىف رنيب عجرأ لزأ أ ملفلاق فيفختلاهلأساف كلب 2

 لس 0 ةالص لكلةليلو موي لك ت اولص

 , لا ةئيستبتتك اهلمع ناف أيش بتكتن لاهلمعي لف ةئيسب مه نموارسش علت دمك اهلمع
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 , | ا يفوارصتخمىنمرتلاح .رخأو لم ةياو رهذه هنم تييح: «اىتح ىل ر ىلا تعجردق تلقف

 د« أ لب رج هللاقف هيلع بعصةسافاجرسمامجحلمهب ىرسأة إيل قاربلاب أ سر .وهيلعةللا ىلص

 َِ قدح اولا ارهتخم ىفاسنلاه جرخأ اواقرع ضفرافهنم هللا ىلع مرك ًادح كبكراماذكك

 ىلعو كيلع تضرف ضرالاو تاوم_لا تقاخ موب ىنالاقف فيفختلا تلا سف ىف رىلا تعجرف

 ١ عجرأإفمتحلوقب ىرجةنلا مأاهنا تفرعف كتمأو تنأ اوم مقف نيسمخب سمفن الص نيس

 افحالا شامهسباتكا قلسمو ىراخبللاندجوام ثي دحلا لهآ ض عب لاق ىوغبلا لاق لصف

 نراك كلذ ناهيفرك ذدنا كلذو كي رش ىلعهيف مالا لاحأو سن أ نعرم ىبأ نب كب رش ثيدحالا

 اأن +لاناهيفو ةنسةرسشع ىتنثا نم وحنب ولا دعب ناك جارعملا نا ىلع |علا لهأ | قفناو ىولا

 ءالا اذهو ىوغبلا لاق هيغل ربجوهىل دب ىذلا ناةشئاع ترك ذوى دتفاندىلاعتو

 اف ث «ثيدحلا رخل بل دب هيلا وب نأ لبق كلذةلاهارأ مونلاىفاي ءرناك اذهنالحصيالى دنع

 ٠' ا[ ىلاءإب قرلاةيقح ةنسب ةرجط ا لبقو ىولا دعب ةطقيلا فدي رع مارا مسالا

 سلوق | ونامنةن_ساهقيقحت ناك مند :ر>طا نم تس ةنسةيسب دحلا ماع مانملا ف ةكم حتف ىأ أرهنأ

 - رشدباتك ف ىاعتهللاهجر ىو ,ونلا نيدلا حم خييشلا لاقو قحلاباي ؤرلاهلوسر هنا قدصدهتا ىلاعنو

 قب كلذ ىلع ل_بمهبن دقوءاماعلا هيلع اهركسن اماهوأ ثيدحلا اذهىفكي رسشةياور نمءاجدفق

 يقام لقأ ءارسالانافهيلع قفاوب مل طاغوهوهيلا جوي ن أل بق كلذوةلوقاهنمصقتنودازو رخأو

 0 رحل لاقوارهشر مشعة سم لسوهيلعهنلا ىلص هثعبم دعب ناك

 ءلسو وهيلعهتلا ىلصهثعبم دعب كلذ ناكىرهزلا لاقو ةنسب ةرجط ا لبقرخآلا عيب ررهش

 هشأو بدلا يع خيشلا ل لئلا أو ةكحب م السالا اشف دقو رسومياع ها لسبع :رسأق حسا نا

 طيبا دعاني ىوحالاةياورلا فو ئانوهو كي رشةباور فهلوقامأ اوقحسانءباوىرهزلالوق

 0000121: نوكي قذايفتعالو ىلإ ةراياص نسجت دقف ناظقيلاو

 ةياور فهلا ىذلا اذهو ضايعىضاقلا مالك اذهاهلك ةصقلاىفامئان هنوكى لعل ديام ثيدحلا
 سنأ نءهذهكي رشةياور ف ىراخبلا رك ذدقوهربغهلاق دقاهوركن أد فعلا لهأ ناو
 اعب نيحيحصلا نيب مبا هباتك ىف قحلا دبع ظفاحلالاقالوطم ثي دحلاب أو هحيم نمديحوتلا

 ,ةلو ميةداي زهيفداز دق سنأن ءرم ىنأ نبكي رشةياور نم ظفللا| ذهب ثيدحلا!ذهةباورلاه ذه

 /اك نب روهشملاةٌئألاو نينقنملا طافحلا نمةعاجءارسالاثي دحىور دقوةفورعمربغ ظافلاب

 ع .ظفاحلاب سيل كي نمو رشدب ىتأاهي مهنمدح أ تأب مف سنأ نعىنعيةداتقو ىنانبلا تباثو
 3 اهيل لوعملا هاذه لبق تم دقت ىناا ثيداحالاوعلات ثيدحلا

 0: آلا ليك ارسالاقي تاك قاعتيامد جا ارعملاثيدح ظافلأض عب ح رشف د6لصفإلا
 ةاتخاواذه لبق ىذلا لصفلا ف ردقلا| ذه ىلع ةداي زمدقت دقو ناضمر لاقي وبجرىفتناك

 : نا 20 ًاديلع ىذلا قحاو مانملا ف كلذ ناك. ليقف سو هيلعمنلا ىبص هنن لوسرب ءارسالا ف

 لص دسجو هحورب ىرسأ هنأ نيملكلاو ني دحاوءاهقفلا نم نرخ أتملا نم فلحاةماعو فلا
 ا ا اا 6 2_1 أ تتأ#أ#ت#*؟ تت تاتاتبتابا9بييببججلا
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 ىلاىسومهدد ريلزب لفه ستحاف ىسوم ىلا عج .رمتاولص ريش ع هنع ع ضوفا ذه عيطة سنال ىتمأن اذ : ظ

 ىبوق ليئارسا ىب تدوار دفلةنلاو دجتايلاقف سجل دنع ىسومهسبتحا مث تاواص سخن تراص ىتحد ١
 فنخيلف عجرافاءامساواراصب وانا دبأواب واقوا داسجأ فعضأ كتمافهوكرتفاوفعضفاذه نمىندأ ىلا
 كلذدهرك يباع ريالا داما باعوا ربج ىل رعد مارس تفتلب , كلذ لك كب ركن

 انعفففت مهئادبأو م يعامسأو مهب لقوم هداسح ًاءافعض ىتمأ نابرابلاقفةسماحخلادنعهعفرؤ لد 3

 لكف لاق باتكلا مأ ف كيلع تضر فاكىدللوقلالد,يالهنا لاق ك.دعسو كيبللاق دمتي نابفلا 8

 تاعف فيك ل اقف ىمومىلاعجرف كيلع سجن ىهوباتكلا مأ ف نوسخ ىهفاطاثمًأ رس شعب ة : ْ

 كلذ نم ىندأ ىلعل ين :ارمساىنب تدوارهللاو دق ىسوملاقاط اثم أر مش ءةنس> لك اناطعأ ا نعففخلا اق

 تبيحتسا ثلاو دق ىسوماي لسوء يلعمتلا ىلص هللا لوسر لاق ضيأ كنعففخيلف كب رىلا عجرا وكر
 ىراخبلاثيدح ظفل !ذهمارحلا دح_لاىفوهو ظقيتساف هللا مسب طبهافلاقهيلا تفلتخاا مفر: رن
 كثادعلوأ نمرك قد نسما ىانبلا تباثثي دح هيلع فوقوملا سن أن علي رشا دع سلا 1

 تباثثي,دح ف سلو ص ةنودازورخ ًاومدقو ملسملاق تباث ثيددح وحث دحلاقاسولاقمئافر طشكبر

 نعىلانبلات باث نعةماسنب داج انثدح وهو امو اس حاحا ىلءهدرونامالا ظافلالا هذه نم

 -لغبلانودورا+ل1قوف لب وط ضيب ًاةبادوهو قاربلابت دنا لاق سو هيلعهللا لص ةللا لوسر نأ س هن

 ءايدنالااهم طب رب ىلا ةقلح ابهتط) ر ةلاقس دقملا تب تدن أىتحهتيكرفلاقهفر ط ىهتذم دفع هر فاح ع 57

 نإللا ترتخاف نبل نم اناور جنن نمءانإب لب ربج ىنءاخ- تجرش مث نيتعكر هيف تيل ف دج#ملا تلخدمنلا
 لاق تن نم ليقف ل, ريج حتفتساف ءامسلا ىلاانب ج رعم لاق ةرطفلا ترتخا مالسلا هيلعلب ربج لاف

 ىلاعدو فب حرف مد ًابانأ اذافانل حس ةفف هيلا ثعب دقلاقهيلا ثعب دقو ليق دمت لاف كلعم نمو ليق ل ربت
 ليقدم لاق كعم نمو ليق لد ربجلاق تنأ نم ليقف لي ربج حتفتساف ةيناثلاءامسلا ىلا انب ج رعمت ري
 اوعدو ىبابحر فاي ركز نبى حب و ميسم نب ىسعقلاه ا ىنبابانأذافاذل حتتفف لاقديلا ثعب دق لاق هيلا ثءب دا
 دم لاف كعم نمو ليق لب, ريجلاق تن نم ليقفلب رج حتفتسافةثلاثلاءامسلا ىلا انب ج رعمأ -

 لاق نسحلارطش ىظع أ دقوهاذاف مال_سلاهيلعفسوببانأ !ذافانل حّففهيلا ثعب دة لاقهيلإ ثعب دقول

 نمو ليق لب ربجلاقا ذه نم ليقف لبر ربج حتفتتساف ةعبارلاءامسلا ىلاانب ج رعمث ريخب ىلاعدو ىبب حرفا
 ىلاعتهنلا لاقرب ىلاعدو بحرف سي ردابانأ اذافانل حتفف هيلا تعب دق لاقهيلا ثعب دقو ليق دمت لاق ك

 كيعم نمو ل مقل ربج لاق | ذه نم لبق لد ربج حةفتساف ةسماخلاءامسلا ىلا انب جب زعم ايلعاناكمو اعف

 ءامسلاىلاانب جرعمث ربح ىلاعدو بحرف نوروبانأ ذافانل حستفف هيلا ثعب دقلاقهيلا ثعب دقو لية دمت
 ثمرة كسي فزنا لس نست ل ل لو كتر ْ

 نم ليف لي ربجحتفتساف ةعباسلاءامسلا ىلاانب ج رعمت ريض ىاعذو فب حرف ىسومبانأ ذافانل ستفف هيل
 هيلع ميهارإبانأ اذهان حتبف هلا تيس كارد ا كعم نمو ليقلب رجلا ْ

 ىبب هذ مثيلا نودوعيال كام فا, نوعبس موب لك هل> دب ب وهاذاورومعملا تيبلا ىلا هرهظا دسم مالم
 تريغت ىشغامهننا ىمأ نماهيشغاماذ لاقلالةلاك اهراذاوةزيفلاناذ اك اهقرواذاو ىهتنملاةردسو

 لكى ةالص نيس ىلع ضرفف ىوأأ م ىا هللا ىوأف اهنسح نماهنعني نأ عيطتسيةنلا قاخس نمدح ىف

 هلأساف كب رىلا عج .رالاقةالص نيسج تاق كتم ىلعكب رض هرقاملاةفىوملا تقال 0 ا

 بزايت اقف ىب رىلاتعِجرفلاق مهتربخو ليثارسا ىنب تولب دق ىناف كلذ نوقيطيال كتم ن اف يف

 عج .راف كلذ قيطتال ك تمن الاق اسم ىنع طحدق تلقف ىسومىلاته+رفاسج ىنع طق ىتمأ 35
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 "ل يماماف لاقةسداسلاءامسلا ف ميهارب واين دلاءامسلا ىفمدآدجو دق هنارك ذ هناريغ مهز ام
 لوس

 | َ مثلاق سردا اذهلاقاذه نم تلقف ممن لاقؤاصلا خبالاوط اصلا ىنلابابح ىملاق س ردابهنلا

 تر رم لاق ىسوما ل هلاقاذه نمتافلاق لادا خالاو اصلا ىنلابابح ىملاقف ىسوع
 |. اي

 ةف ميهاراب تر رم مث لاق ميم نب ىسسعاذ- هلاق اذه نمتلق حاصا|خالاو حلاصلا ىنلاب امد مع

 إن .زح نبا فربخأو باهش نبا لاق ميها اربااذهلاقا ذه نم تلق لاقاصلا نبالا اوححاصا | ىنلابابح سم

 سل ترهظ ىتح ىلجرعم ل سوهيلعهطلا لص هللا لوسر لاق نالوقياناكىراصنالاةبحابأو 7
 : هللاضرفف ملسوهيلعهنلا ىلصةللالوسرلاف كلام نب سنأ اومزح نبا لاق مالؤالا في رصوهبف

 لاف كتم ىلءكب رضرفاذامىسوملاّقف ىسوب تر سم ىتح كلذب تءجرفلاف ةالص نيسجن ىتمأ

 شوف ىبر تعجار لاق كلذ قياعنال كتمأن اف كبر عجارف سوم ىللاقةالص نيس مهيلع ضرف تلف

 اقف ىل رت عجارؤلاق كلذ قيطنال كتمأ ناف كب رعجارلاق هبربسخاف ىسوم ىلا تعجرؤ لاق اهرطش

 ة_سادق تلقف كب رعجارلاقف ىسومىلا تعجرف لاق ىدالوقلا لدبي ال نو سجن نهو سج ىه

 ذاف# جلا تلخدأ لاق ىهام ىردأال ناولأ ا هيشعف ىهننملاةر دس ىفأ تحلب ربج ىف قلطن م لاق ىرنم

 ّْ رتل ا لوقب كلام نبسنأ ع مس هنأر فأن كبش نع (ق) كسلا اهبارتاذ اوؤلؤللاذبانج اهيف

 8 | اف ماوهومبلاىوبنالبفرفنةنالثءءاجهناةبعكلا كح سم نم مسوميلعةناا لسنا لوسي

 | 00121 اكل حريخاردخ مه رخل امتف مهربخ .وه مهطسو ًالاقف هوه مهيأ مطوأ !لاقف مارحلا

 ومكيف ميولق مانالومهنعأمانتءاينالا كل ذكر بلق ان :الوهنيع مانتوهبلق ىربامف ىزخأ ةإيل هونأ

 ر 0 فوت لامرغ جيمز ربج قشف ليربج مهنمهالو تف مزمزرثب دنعهوعضوف هول ةحا ىتح

 اهيا اوشحب بهذ نمرون هيف بهذ نم تسطب ىتأ فوج ىقزا ىتحد ديب مزصزءام نموإسغف هفوجو
 أ أ نمابا,برضفاين دلاءامسلا ىلا هب جرع مثهقبطأ مثهقلح قورعىنعيه دي داغاو هردص هباشك ةمكحو

 بح سماولاق معن لاقديلا ثعب دقواولاق ده عملاق كععم نمو اولاق لي ربج لاقف ذه نمءامسلا لهأ هادانف
 ثدلاءامسلا ف دجوف مهماعي تح ض رالا ىف هب ةلنادي ريامءامسلا ل هأ لعيالءامسلا لهأ هب رستم داقاو

 نباالا عن ىنباباله ًاوابح سم لاقومالسلا هيلعدرو هيلع اسف مذآ كوبا اذهل ربج هللا ةف مالسلا هيلع مدآ

 ارفلاو لينلا ناذهلاق ليريجا,نارهنلا ناذ_هاملاقف نادرطي نب رهنبايندلاءامسلا فوه اذاف تنأ

 ةذأ كموهاذافدديب بر ضف دجربزوؤلْول نمرصق هيلعرخار هنب وهاذاف ءامسلا فهبىضم مث امهرصنع
 ثم |ةكئالملا تلاقف ةيناثلاءامسلاىلا هب جر عم كبر كلأبخ ىذلار ثوكنا|ذهلاقليربجاي اذه املاق

 ال |. ايات يضاولاقمنلاقمبلا ثب دقواولاق دمح لاق كعم نمواولا قى ربجلاقاذه نمىلو الاهل تلاقام

 رع 100 وا درو اووول ةئلاثلاءامسلا ىلا هب جرع

 1 ملا ىلإ هب جرعمن كلذ لثمهلاولاقف ةسداسلاىلاهب جيرع مث كلذ لم هلاولاقف ةسماحل اءامسأ ١١ ىلاهي

 بارلا ارلا ف نورهو ةيناثلاف سي ردا مهنم تيعواف م هامسدقءايبن أاهمفءامس لك كلذ لثمهلاولاقف ةعباسلا

 1 3 سوملاقفةنلا مالك ليضفتلةعباسلا ف ىسومو ةسداسلا ىف ميهارب او همس ا ظفحأ لو ةسماخلا فرخآو

 ةزعل بررابجلااندو ىهتمملا ةردسءاج ىتحةنداالا هماعيالا ب كلذ قوف هبالع مث دسح أى لع عفري نأ نظأم

 هه ةةليلو موب لك كتمأ ىلعةالص نيس هيلا ىسوأ اف هللا ىسوأف ىندأو أن يسوق باقهنم ناكف ىلدتف
 و ليلو موب لكةالص نيس ىلا دهعلاف كبر كيلادهعاذامدمحايلاقفىسومه«ستحاف ىسوم غلب ا

 أك ليربج ىلارسوءيلعهّلا ىلص ىبنلا تفتلاف مونعكب ر كنع ففي مجراف كلذ عيطتسنال كتمأ

 هفخ برايهناكم هوهولاقف ىلاعن رابحلاىل!هيالعفتمثنا منن لي ربج هيلاراشاف ثالذ ىف هريشتسم
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 مد رف هيلع تما ىف هيلع ٍلسف سرردا اذهلاق سي ردا اذاف تصاخاماف ستفف ءاجع ىجلا عنف

 لي ريج لاقاذه نم ليق حتفتسافةسماحلاءامسلا ىف ًأىتح ىندعص مثحلاصلا ىبنلاوملاصلا 00 1

 نورهاذاذتصلخاماف ءاجع جملا متف هبابح يمل يق منلاقديلا لاسر دقو لدمج لاق كيب ف

 ىتأ تح ىف دعص من اصلا ىنلاوهلادلا خالابابح ىملاقمأ درفهيلعت ماسفهيلع مف نوره اذهلاق |

 لاقرعن لاق هيلا لسرأ دقو ليقدم لاق كعم نمو لبق ل ربجلافا ذه نمل يق حتفتساف ةسداسلاءامسلا |
 ايح ىملاقمأ درف هلع تماس هيل عرف ىموما ذهلاق ىموماذاف تصاخ مف ءاجع ىجملا عنف :ف هبامح أ

 ة_:طلا!لخدب ىدعب تعبامالغنال ىب لاق كيكسامهل لبق ىدتز :داجادبلو خاسلا يالا -

 ليربجلاقاذه نم ليق لي ربج حفتساف ةعباسلاءامسلا ىلا ىندعص م”ىتمأ 1نماهلخ دءامرتك أ اهنا

 ميهاربا اذاف تصاخامافءاجع ياما ةنابخم لق ةمنلاقيلا لسر أ دقو ليق دم لاق كلعم نمو لدا

 حاصلا ىنلاو اصلا نبالبابح ىعلاف م مالسلادرف هيلعتما ف لاق هيلع ]سف مهاربأ كوبأ اذه لاق

 ىهنملا ةردسمهذهلاقةليفلاناذ 1 لثماهقرواذاو رح هل الق لثماهقيناذاف ىهت: ١اةردسواا تعفرمت

 فنارهنف نانطاملاامألاق لي ربجابن اذ هام تاقف نارهاظ نارهنو نانطاب نار هن : راهتأة ب رااذاف

 نمءاناونبل نمءاناور نم ءاناتينأ مث رومعملاتيبلاىل عفر مثتارفلاو لينلاف نارهاظلاامأو ةنجلا
 موبلك ةالص نيس تاواصلا ىلع تضرف مث كتمأواهيلعتن ا ةرطفلا ىهلاقف نبللا تذخاف لسع
 0 موبلك ةال-- نيسمح ت ىمأت لف ترىعأمبلاققف ىسوم ىلع ترف تعجرفا
 كب رىلا ج .رافةحلاعملا دش ليئارسسا ىنب تلاعو كالبق سانلا تب ودق هنداو ىناو موب لك ةالص نيس

 ىععض هوف تهجرفدإ_ةملاقف ىسوم ىلا تعجر فارس ءىنع عض ذوذ تعجرف كت:مالفيفختلا هلال

 تعجرف هإثملاقف ىسومىلا تعجرفارشعىنععضوف تعجرفهإ ثم لاف ىسوم ىلا تعجرف ارشع
 ىسومىلا تعجرف موي“ تاواصرمثعب ت صاف تءجرف هل ثم لاقف ىسوم ىلا تعجرفاريشع ىنع عضوف
 سمخب ت ىمأ تاق تىمأ يلاقف ىسوم ىلا تعجرف موب لك تاولص سمُخب ت صماف تعجرف هلثم لاق

 ىنبت جلاعو كابق سافلاتب رجدق فاو م وب لكت اولص سجن عيطتستال كتمأنالاق مويلك تاولصأ|
 نكلو تبيحتتسا ىتحىف رتاًاسلاق كمال فيفختلاهلأساف كب رولا عج .راف ةملاعملادشأأ ليئارسا

 ىزجأو ىرخأ ةباور قداز ىدابع نعت ففخو ٠ ىتضي رف تيضم أ دانم ىدان تزواجاملف لاق لسأو ىضرأ

 ئيلممش مزمز ءامب نطبلا لسغمهيفو ناظقيلاو مئانلا نيب تيبلا دنعان أ نبب ىرخأ ةياور فو ارمشعةن
 نوعبس موب ل كه هيف لصي رومعملاتببلااذهلاقف ليربج تلأسف رومعملا تيبلاىل ع فرفهيفو ةمكحواناعأ ||
 هللالوسر نأ ثد حير ذوبأناكل اق كلامنب سنن ع(ق) ىرنأ:يماودوعب لاوجرتاذا كلم فلأ ||
 ءاجمأ مىصزءأم نمهإسغم ىردص جر فف له ربج لزنف ةكمانأ او ىتبي فقس جإ .رفلاق لسوهيلعفللا م |

 انج امافءامسلا ىلا ىف .رعف ىديب ذخأ مثهقبطأ مى ردص ىف غرفافانامياو ةمكح عتب بهذ ننتسطإ ||

 منلاقدحأ كعمل ه ليقلي ربجاذهلاق اذه نملاق نتف ااين دلاءامسلا نزاخخ لد, ربجلاق اين دلاءامسلا

 نعل جر اذافاين دلاءامسلاان واعاماف لاق حّشفف مستفاف عن لاقديلا لمس ,رافلاق مس .وهيلعةلل| ىلص دمت 1

 ىنلابابح سملاقتف ىبهلامش لبقرظناذاو كحعض هنيميل دق رظنأ اذافلاقةدوسأهراس نعو ةدوسأ 2 ْ

 هينب مسن هلام نعو هني نعةدوسال اهذ- هو مذآ اذه لاقا ذه نم لب ريجابت لق لاق اصلا نيالاو اصل

 ىبهلمت لبقرظناذاو كحضهنيملبق رظناذافرانلا لهأ هلام نعىثلا ةدوسالاو ةنجلا لهأ نيبللا |
 ايندلاءامسلا نزاخلاقام ل_ثماهنزاخهللاقف مستفااهنزاحل لاقف ةيناثلاءامسلأ ىنأ ىتح لد, ربج ىف جرع مثلا |

 فيك تبئلو ميهارباو ىسومو ىسيعو سب رداو مد[ت اومسلا ىف دجو هناركذف كلام نب سن ألاف فف ||
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 اهاجددعو مهريع نع

 نم ءامسلا فىأر امب
 ءاسنالا قلهناو بفاجلا

 تبلا غلب و مالسلا مهماع

 ىهتلملا ةردسو رومعملا

 ةرحطا لبق ءارسالا ناكَو

 نءوةظقيلا ف ناكوةنسب

 اهنا اهنعهنلا ىضر ةشئاع
 دسجدقفام هنناو تلاق

 هيلعةللا ىلص هلنالوسر

 ةحور جرف نكلو ملسو

 ىلعو هإثمةب واعم نعو
 ةايضفالذاروه+لا لوالا

 ىلا) مالا ةيزمالو ملاحلا
 تيبوه (ىصقالادجسلا
 ذئنيح نكي لهنال سدقم ا
 ىذلا) دحسم هءارو

 ديرب (هلوح انكراب
 هنالايندلاو نيددلا تاكرب
 مالسلا مهيلعءايننالا دبعتم

 ظوفحوهو ىولا طبهمو
 راجشالاو ةبراجلاراهنالاب
 ادم ىأ (هيرغل)ةرمثللا

 (اننأب ؟نم) مالسلا هيلع
 هللاةبنادحو ىلع ةلادلا

 هتيؤرب هنوين قدصو
 نم اهيفامو تاومسلا

 (عيمسلا وه هنا) تايآلا

 لاعفالإ (ريسبلا) لاوقالل
 ىلع مالكلا فرصت دقلو

 ملكتملاو بئاغلا
 مانكراب من ىرسأ ليقف
 تافتلالاةقيرط ىهووهدهنا

 ةغالبلا قرط نم ىهنا

 2ليقو دعب|بف هلاكب ىأيسو جارعلا ثيدحرك ذورخلا ىف مارحلا دجسملا ىفانأانييلاق سو هب هيلغما |

 ذة

 الل | ١65

 الادمي لادارأ اذه ىلعف هنع ىلا عنهلل| ىضر ىلع تخ ا همع تنب ىهو بلاط ىفأت نب ”ىاه مراد نمهب

 كبل هنالوأ مارح جلا نعهدعبل ىصق أى مس س دقملا تدي ىلا ىنعي (ىصقالا دج ىلا) مرحلا
 ' اسس اقوراثلا اوراجشالاوراهنالاب ىنعي ( هلوحانكرإب ىذلا) دجسمهءارو ذتنيح

 ءاق ن | اةمالا وب قاحلاار حت هيلاو لسو هيلع هللا ىلص دم انيدن لبق ءاي.نالاةإبقو ىحولاو ةكئ الملا طبهمو

 ملاىلاهب جرع هن ىلع لدتةحيحسصلا ثيداحالاو سدقلا تبب ىلا ناكءارسالا نا ىلع لدب ةبآلار هاظ
 : 5 اريلارهظ ىلعءارسالا ناكدق تلف طقف ىصقالا ددءملار 5 3ةدئافامو نيليلدلا نيب عجلا فيكف

 ءهللا ىلص هنا طةف ىصقالا دجسملارك ذ:دئافو جار عملا ىلعءامسلا ىلاهجورعناكهنءو ىصقالا دجسملا

 نايوسدقملا تدب ىلا هب ى :رسأهناريخأ سلف كلذأ هراكنادتشالالو ءامسلاىلاهدوعصب ربخأول لسو

 ارسالا لعخ | 1١ 11 باقف ذي ربخ  يلعموقدسوم فلا تامالثلا مهن راق هقدص

 لي تئاع ع نم ىنعب (اننايآ ١ نمهب دال) ىلاعت هلوقو ُة ءامسلاىلاهجارعملةئثطوتلاكىصقالا دجسملا ىلإ

 ن هل تلقناف ماظعلا تايآلا ىأرو مهب ىصومايبنالا ةليللا كلت ىف )سو ءيلع هللا ىلص دي ىأر دقف

 ءاومسلا توكل. ميهارب ا ىرن كل ذ كو مالا هيلع ميهاربا ق- فلاقو ضيعبتلا ىضتقتاننانآن م هلوق

 سو هيلع هلا لص دم ىلع مالا هيلع مهارب |ةليضف ىلع ل دبا ذهرهاظو ضرالاو
 14 .وافهب لئاقالو

 راىدذلاو رثك ًاوكلذ نمل ضفأهللاتايالواضيأ هللا تاب ؟ضعب نم ضرالاو تاومسلاتوكءامتلق
 ف مرالاوتاومسلاتوكلم نم لضفأ ناك ةليللا كلن هبئاجتو هنأي 1 ع نم إسوهيلعهتلا ىلصادت
 د وب مارحملا) سو هيلع هللا ىلص ميهارب | ىلع لسو هيلع هنلا ىلص دم لضف نايبلا اذهب

 ؛ خ أ نيح شر رقه تلاقامل عيمسلاوههنا ليقوهئارس |تقو ليللا ةماظ ىفهل ظفاحلااهلاعفال( ريصبلا)

 اق > عيجلاوقال عيمسلاوههناليقو بيذك-تلا نمهيل ءاودرامب ريصبلا سدقملا تيدر ىلا هارمسع

 5 ىلوأ مومعلا ىلعهلج و هلمعب لماعلك ىزاجيف مطاعفأب
 نعت اتفانثددح( قل هيفءاماعلا لاقامو ماكحالا نمهب قلعتبامو جارعملا ثيدحرك ذف «لصفإلا

 1 اثني لاقدب ىرسأةبل نع مهئدح وهيلع هللا ىلصةئلا ىن نأ ةعصعص نب كلام نع كلام نبا

 , ةشكل وق : هتعمسو لاق دف تآىنانأذا ناظقيلاو متانلا نيب لاق نم مهنمو اعحطخمرخلافلاقاعرو

 هتصق نم لوقي هتعمسوهنر عش ىلا هرحن ةرغن نملاق هن ىنعبام ىن :- ىلا وهو دوراحلل تلقف هذه ىلا هذه

 ود دقبادب تيثأمديعأ مث ىشح مث ىلق لسففاناا ةءول# بهذ نم تسلب تي مدرس هنرعش

 7 ةأ دنءهوطخ مسي تف سن أ لاقةزجإأي قارب اريلاوهأ دوراجلاهللامقف ضب أر اجلا قوفو لغبلا

 قلب ربجلاق اذه نم ليقف حّتفتافاين دلاءام-ل ىف ىتح مالسلا هيلع. ربج ىفقلطناف هيلع تلمغ

 ذاف تصلخ امافوعت حتفف ءاجع ىجما منف هبابح ىمليق من لاقديلا لسرأ دقو لبق دمحلاق كعم نمو

 |. تشل يناوزنعلا نالإبابع سلات مالا درف هباعتملسف هيلع سف مدآ كوبأ | اذهلاقف

 75 ا لسرأ دقو ليق د لاق كلع٠ نمو لبق ل |. ربج لآق أه ع نم ليف حتفةساف ةيناثلا ءامسلا ىفأ

 ! | ادعو ىعادحلا ةلاخ|انب اامهو ىسيعو ىحي اذاف تصلخاماف متفف ءاجع ىجنامع :ف هبابح يم

 ةفتساف ةاتلاءاملاىلا فدع نامل ىنلاو حاملا الاب القا ادرف تماسف

 00 ةةهيابح ىعليق من لاقهيلا لسر دقو ل يقدمت لاق كعم نمو ليق لي ربج لاق

 000 تماسف هيلع لف فسوب | ذهلاق فسوباذا
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 قيطلاو ىكمىقيض (نوركمي امقيض كنالو) وم واطمىلا اوأصو موناف رافكلا مهم لعفام ونينمؤملاىلعواونمؤي/نارافكلا ىلع

 (١#6م) لوقلاوليقلاكني ردصمانوكنأزوجب و قيض سمى ىأق يضلا فيفا

 كيفاك هللا ناف مهركم ببسب داي كر دص نقيض .الو ىنعي (نوركع امم قيضىف كنالو) هناوضروةهللاةسر ا

 رسكلإبو غلا عتفلاب قيضلاورمجوب ًألاقو ناتغلامهليقفاهرسكوداضلا حتفب قيض ف ئىرذ مهيلعكرصانو |

 لاقو عفلاب هنافردصلاو بلقلا ف ناك امامأو نكسملا فو شاعملاةلق فزسكلإب قيضلا ديبعوب لاو ةدشلا |
 كنالو ىلاعئوهنا بس لاق هناك ةفص نوك اذه ىلعف نيلو نياو نيهو نيه لثم قيض يفت قيضلاىبتقلا

 ةفصلاو ةفص قيضلا نال بولقتما نم مالكلا !ذهىزارلا ني دلارفن مامالا لاق مهركم نم قيضرمأف
 كيفالصاح قرضلا نكي الف ىنملا ناك ةفصلا ىفالصاح فوصوملا نوكي الو فوسوملاىفةلصاح نوكنت
 2 نم ناسنالإطيح ئشلاكراصى :وقو مظعاذا قيضاا نا ىه قيضف كنالوهلوقىفةافلا ناالا |
 ةلثملا اوقتا ىأ(اوقتا نيذلا عمهنلا نا) ىنعملاا ذهب ظفللا|ذهرك ذ ىفةدئافلا تناكفهب طيمملاصيمقلاك أ
 نوعلإبةيعملاهذهو ىناجلا نعوةعلابى:-هي (نونسحمهنيذلاو) ىهانملارئاسو صاصقلا ىف ةدايزلاو |
 نيقتملا نم نكفف ةجرلاو لضفلاو نوعلابكعمن 1 أ ناناسنالااهبأت درأنا ىنعيةجرلاو لضفلاو ا
 عمقدص قب رظلالايك :مياشملا ضعب لاقنلا قاخ ىلعةقفشلا اوهنلا مال ميظعتلا ىلا ةراشا !ذهىفو نينسحلا |

 دنع نايح ن؛ مرط ليقوهب لمعي ن ًالجالرماوهتاذل ملا فرعين اناسنالا لاكو قلما عم قلخو قا

 هدارع لعأللا او لحنلاةروس ميتاوُح كيدو ًاىنكلو ىللامالولاملا ىفةيصولاان الاقف صوأ ت ,وملا
 ة(ءارسالاةروسريسفنإلم هءاتكرارسأو

 نبا نءىورف ىندماهيف لوق مهضعب ن الا ةعاجلالوق فةيكمىهىزوجلا نبالاق ياطوزن ف لصفإلم

 لوقا ذهواريصنهلوق ىلا كنونتفيلاو داكن اوى اعتوهناحبسهلوق نم تاي [نامئالا ةيكمىهلاق هنا سابع ا

 نمرععلا اوتوأ ,نيذلانا ىلاعتهلوقو ةبآلا قدص لخ دم ىناخ دأب ر لقو ىن ملا نماهيف لتاقملاقوةداتق |

 اهملتىتلاو كان ن الواو ىلاعنهلوقو كنونتفيلاوداك ناو ىلاعتهلوقو سانلاب طاحأ كب رناهلوقوهلبق

 ةثامعب رأوفال1 ةثالثو ةلك نوثالثو ثالثوةئامسجوةبآ ةريشع ىدحاو ليقوتاي ؟شعو ةثام ىهو
 *مح .رلا نرجرلا هللا مس وع افرحنوتسو

 نع لس هنأ سو هياع هللا ىلص ىنلا نعى زوطلانايدر عديل دبس رساىقلاناصسإ ها

 حيستلا ىلع لع مسا نايس نوب وصلا لاقو دنسر يغب هركذا ذكه ئث لك نع هللا هيزنتلا قف هللا نادعبسرب 1

 وس لك عازل ناعبسوبتو عيت نا عبور دملاوه ينام تضب لا لاقي

 هى :رسلاقن ى :رسأ ىذلا ىتينيالام لك نعع هتهازنوه دعب هللا ناحبس ىنعف دعابتلا ةغالا ىف هاصأو ةصيقن

 فلتخ ل سوهيلعهلا لصد هيدارملا  !نوملك- لاو ءاماعلاو نورمسفملا عجأ اهدبعل 0

 مهضعب لوقهنمومب ركسو ع حفنو ليسو اراه رمشن ةفاضادبعب لوقو كلذ قاةمالا نمل

 ا أف رشأهناف # اهديعاببالا ىنعدال

 لجوزعهللا وأ جارعلاةليل ةعيفرلا بترلاو ةيلاعلا تاجردلا ىلا ر سو هيلع هللا ىبص هللا لوس رغلبا ل ليق
 ىرسأ ىذلا ناصيس ى اعتو هنادعس هللا لزناف ةيدوبعلاب كسفن ىلا ىنتبسن ثيح برلاق كتف «رمسدنم دججاي 7

 ليلقتريكستلا ظفلب اليل هلوقب دارت لق لبللا رك ذ ىنعما فل يللابالا نوكبالءارسالا تلق نافاليل هدبعل

 ةيضعبلا ىلع ليللاريكذت لدفرثك ًاوأر هش ةريسم ماشلا ىلا ةكم نم ةليل ضعب ىف هب ىرسأ هناو ءارسالا ل

 ىلص هللا لوسر نأ ةعصعص نب كلام تي لسة سم نشا نسعارمالاناكلبق ارحل دجسلا نر

 مهركم نم كردص نقيصبالو ىنعم او
 هللا نا) كيلع ذغنيال هناف
 مه نيذلاواوفتا نيذلاعم
 لكووه ىأ (نونسحم
 تأ ,/ ايسلا اونتجا نيذلا

 تاعاطلاب نيلماعلا كوو

 هلاعفأ ف قنا نملسبق

 هللا ناكهلامعأ ىف نسحأو

 هنيعمو هلاوحأ'فهسعم

 هتمصءورومأملا فهنرصن

 روظحلا ىف

 ليئارسا ىنب ةروس)
 رشعو ةثام ىهو (ةيم |[

 ىدحاو ىرصبتايآ

 يىاشو ىف وك ل ةنآ ةرمشع

 (محيلا نحرلا امسب)
 نعهللاهيزنت (ناحبس)

 حيبستال ٍلعوهو ءوسلا

 هباصتتاو لجرال ناك
 هراهظاكورتمرمضم لعفب
 ناحبس ثلا وسبسأ» ,رب دقت

 لعفلاةلزغم ناحبس لزن م
 هب زنتلا ىلع لدود دسم سف

 ىرسأ ىذلا) غيلبلا

 هيلعهنلا لص دمت (هدبعإ

 ناتغا ىرسأ او ىرسو سو

 فرالا ىلعبصن (اليا)

 الءارسالاو ليللاب هديقو
 وديك أتللليللابالا ن وكي

 ىلع ريكذتلا ظفلب لديل
 هنأو ءارسالاة دم ليلقت

 نمليللا ضعب ىهب ىرسأ

 نيعب رأةريسم ماشلا ىلا ةكم

 (مارحادجسملا نم) ةليل
 نيا سس ا ياسا ل و '”ىلاهم ارادنن رك رج تا 0 1

 4 رقربخأ دفو س دقملا تبب نمدب جورعلا ناكوةليللا كلت ىفءامسلا ىلا ف جر عدقو قاربلابل ب ربجن ىتانأذا ناظقيلا رئانلا نب تيرلادن :



 لثبي اويقاعف متبقاعناو)
 لعفلا ىتس (هب مث,ةوعام
 ِهب وقعلاو ةب وقع لرالا
 مالكلاجاودزالةيناثلا ىه

 ةئبس ةئيسءازجو هلوقك
 ةئيسب تسل ةيناثلافاهلثم

 عيب عتصتزا ىنلاو
 هولب اقف هوحنوأ لتق نءءوس

 ىورهيلع اودي زتالوولثع
 نيما لاباواثم نكرشملا نأ

 مهنوططب اورقب دحأ موي
 ىأرف مهريك !ذماوعطقو
 ةزج مالسلا هيلع ىنلا

 امأ لاقف نطبلا روقبم
 نلثمال هب فلحأ ىذلاو

 تلزنف كناكم نيعبسب
 امتفكوهنيع نعرفكف
 م رخغف فالخالوهدا ا

 ىهللاب رابخالادورولةلئملا

 روقعلا بلكلاب ىتحاهنع

 وطيف ريمشلا (نب رباصلل
 متربص ردصم ىلا عجرب

 نوبطاخملا نب رباصلابدارملاو

 ريخ م ربسل متربص نئلو ىأ

 عضومنب رباصلا مضوف ؟ل
 مهيلع هللا نم ءانث ريمضلا
 دئادشلاىلعنورب اص مهنال

 هللا ىلص هتلالوسرإ لاقت

 تنأ (ربصاو) لسوميلع
 امو) ربصلاب هيلع مزعف
 هقبف وتب ىأ( هللايالاك ريص

 (موياعن زحالو)هتيدثتو

 3 ١ 6!؟

 ّّه 0 / (هب متبق وعامل ثاوبقاعف متبقاعنا او )ىلاعتا "و هن احح سهل اوةوؤؤهلمعب لماعلك

 او نوطبلاريقبت نم دح موب نيمل لا ىلتةب نوكرشملا لعفاماو رام نيك سملا نا كلذو دح ا ءادهش بيس

 أع امن أ كللذو بهارلا ماع أن ب ةإظنحريغدب لثمالا نيماىلا ىلتف نمدحأ قبب مل ىتح ةئبسلا

 رثل مهباعهتثاانرهظأ نأل كلذاو أر نيح نومللا اقف كلذ ةظنح اوكف نايف س ىنأعم ناكبهارلا

 | [سوميلعتساىلسةتلالوسر فقوو دحأب برعلا نمدح أ اهلعفي للم مهب ناثملو مهعينص ىلع

 اق ةشعتنب دنه تذخأوهنطب اورقب وهريك اذماوعطقوهناذ او هفنأاوعدج دقو بلطملادبع نب ةزج

 ' بو هيلعةنلا ىل.دوبنلا كلذ غلبف اهبت مر ىتحابتطب ىف لزتت فاه ًتئاهتبطرتسا مئاهتغشق ءدبكن م
 اامافرانلا»هسج نما يش لخدي نأ: نمهللا ىلع مرك ًاةزجاديأرانلا لح دئ/لاهتلك ًاولاهماامأل اقف

 لوسر لاقفهن.هباقل عجو أن اك طق ئمىلار ظني ْئمث ىلا ر ظن ةزجح همس ىلإ سو هيل عنا ىلص هللا لوسر

 0 ا هوانا ريتاالافالا تنك امانناعام هكلباز كابدبتس يود رج

 ع م ناعما نلثمال مهم هللا ىف ارفظ أ نئلهللا اواما ىتش جاوفأ نمرشحت ىتح كعدأن أ قرم كيلع

 ل لب !سوهيلعةنلا ىلصهنلالوسر لامقذ ةبآلاهب متبقوعام لثئاوبقاعف متبقاعن او لجوزع هللا ل زرنا

 متسو ةعل راراضالا نم بيصأدحأموب ناك امللاق بعك نب ىبأ نع هنيمب نعرفكودارأامع كسمأو

 ,يلع نيب رثل ذه لثمام هوب مههنانبص أ نأل اراضنالاتلاقف مهباولثف ةزج مهنمةتسنب رجاهملانموالجر

 |! يخول مريس نئلوهب متبقو عام لثع اوبقاعف مجبقاعن او لجوزع هللا لزرت أةكم حف موي ناك اماف

 | هجرخأةعب رأالا موقلا نعاوفك سو هيلعهّللا ىلصةتلا وسر لاقف مويا دعب شي رقال ل جر لاقف
 ١

 ْ | وتسمي مبقوعاملثعاوبقاعف متبقاعن او ىلاعت لوقف ةيالاريسفنامأو بي رغنسح ثيدح لاقو

 ؛«واب اقفاهوحنو ةإ-ثموأ تق نمع وسب عنصناىن :هلاومالكلا ىف ةجوازمللىفاثلا مسابلوالا

 (ققيآلاهدهى فاصنالاو لدعلا ةداعربهنلا يم اهلثم ةئيسةئيسءازجو هلوقكوهفهيلعاو دب زئالو
 :دا ,زلاءافيقسا نافهيلعاود زتالو لثاباوصتقاذ صاصقلاءافيقسا ىف متبغر نا ىنعي قوقحلاءاةيتسا

 ذو و صاصقلاءافينسا كرتىلإ والا نأ ىلع ليلدةبآلا ىف اوهتجحرو هعرشوهللا] دعىفهنم عونم مظلاو

 ءنرم نوكيف صاصقلاءافيتسا نمددال ناكن اف ىلوأ كرتلا نا ضير عتلاو ضرلاو ةراشالا قب رطب

 . ىاعتلاقف حيرصتلا قي رطىلاةراشالا قب رط نملقتتا ملأ ”امملا ةاعارم بحلب هيلع ةدايز

 ٍضااو وفعلا كلذ ناكمتربصو صاصقلا ءافيتسا متكر رنو موفع نألو ىنعإ (نبر باصللريخوط متربص

 ,نيفاعلا نب رباصالرجأهيفو صاصقلاءافيتسا نم

 ساق ارب لبق تازئاهتاامهدح ؟نيلوق ىلعال مأةخوسنمةبآلاهذه لهءاماعلا فلتخا «لصفإلا

 ع لوقا نهوداهجلاب سو كلذ خسن ملاتقلإ أ ديالو نم لتاقي نأ ل_سوهيلعهنلا لص
 رهتلا ما هاحأرثكو مالسالاهنهازعأ اما لاتقلا نع متربص نآلوهلوق ىنعم/ نوكي !ذهىلعف كاحضلاو
 ولاثلا لوقلاوةبآلا مهومتدجو ثيح نيكرشملااواتقاهلوقبا ذه خسنوداهجلاب إ_سو هيلع للا ىلص
 <لوقاذهو ملاظلاهنملانا يرثك أهملاظ نملانن اهلل حالف ةمالظ ملظ نميف تازئاهنا اوةمكحم

 لا ميلعت فةد راو ةيآلا نال ةمكحتاهنا حصالا مهضعب لاق ى :روثلاو نير يس ناو ىخنلاو ىعشلاو

 1 ذمنوكنال ءايشالاهذهوةدايزلابلطوهو ىدعتلا كرتو صاصقلا ف ىف ةوقحلاءاقيتس!ةيفيكىف ف

 3 10 باطلا (هللإبالا كربصامو ربصاو) ل جوز عهلوق جف ٍلعأ لاو خنلإباط قئاعتالف

 ١ ءنرزحنالو) هنت :وعمو هقيفوتب هربص نا هماعأو ريصلاب لس و هيلعهّللا ىلص هين ىلاعتو هناصسةلنارمأ ]سو ملسو

 1 0 د زحتالوةيآلا ىنعم ل يقو كن مهضارعاو نر فاكلا ىلع ىنعي

3 
 و

 -ٍر



 0 )١81١( مالسلاهيلعىسومناىور (نوفلتخهيفاوناك اهفةمايقلاموبمهني كحيل كب رناوأ
 اولاقو هيلع اوبافةعملا موب مهدمب ىراصتلادحالاراتخااغاو تبسلا ف نيي رفاوتوكي مدويبلا نالاعاغا ذهوءايشالا قاب هيف ان َن ناو ةداب كَ . 7 : و ف 7 2 .٠

 ا ةتسىف قلخلا قاخ للا نا ىلءاوقفت! للملا لهأن ال تبلااوراتخاامنادوهملا ناتاق ناف لب وط نامزب
 2 ٠ ا 3 5 50 3 0 :٠

 7... || نحتدوويلاتااقق غارف موي تبسلا مويناكوةعما موي قاما متودحالا موي نبوكنلاو قلطابأ دبو ماي
نط تيقن راتخاف ويلا ديف لعل كرتىفانر قفاوث

 5 ءايشالا قا ديانا ى رانا تااقو ىلا | 
0 

 يللا نرد ل ا هلعج ىتحةعجلا موب لضفهجواف نالوةعم ن اهجولا نا ذهوانلا ذيعمويا :!ذهلعجن ندنف دحالا موق
 تارك ويحس م 5 5 50 0 3 '
 تيسلا ىف مهفالتخا اذهف لاهكلاو ماعلا لوصحو هيف ناكهمامن :و قالا لاكن ال مايالا لضفأ ةعملام ويتلقادرعمالسالال

 مهضعب وهوراتخا مهنعب نال هيف قاخ لج وز عهللا ناوهو رخآهجووىو ًاوهومجولاانها دينعةعجلا موي رولر ارا بجو

 5 تلكذلاع اوراتخا ببسلااذط مايالا فرسشأ ةعجلا موب ناكف هياعباتهيفورشبلاوبأ ارهومالسلا هل ذرعا لنا

 مهالتباو تسلا ىف طل هللاهراتخاام ناكوأ انش مهسفنالاوراتخح لو مطهر داوةمالا هذط ةعجلا موب رايتخا ىلاعتو هناحسس هلل نالإ و

 مآ عاطاف ديصلا يرحب || ويب خسن مت بسلا مون مظعتب ىسوم هللا ثعب ءاساعلا ضعب لاقو مه_سفنال مهريغهراتخا ا لضفأ مل

 اوناكف ةعجلاب نوضارلاهنيا || هيلعهللا لص دم ةعي رش ةعاا مويب دحالا موي و تنسلا مون تن ممالشلا هيل تلاطع
 مل مهباقعأو نوديصبال لاقرن ل وقةيآلا نعم فو ءايبنالا لضفأ ملسو هيللعهللا ىلصادت ناك ةعبلا م وب مايالا لضف أن اكف

 ليد دا ةيعاورساس لعجا؛اهلوقىنعمنوك, لوقا اذه ىلعف مه-ضعب همرحو مهضعب هاحتسادوييلا هيفاوفلتخا نيذلاة داق

 كئلوأ نودهللا مهخسف || اونعلف«يفاوداطصاف مهضعب هل> ًافدوويلامهو هيفاوفلتخا نيذلا ىلع هتنعلو تبسلا لابو ىأ تب
 ةمايقلا مون مهنيب ى وهو ||| تبثمهضعيو فا ارعالاةروسريسفت فةصقلا تمدق: دقو مالسلاهيلعدواد نمز فرب زانخوةدرقاؤ ةس و

 نء دحاولكىزاجيف || م<لكب رناو) ىلاعتهلوقو وق ةحصلا ىلا برق ,لوالالوقل او نوهانلا مهوأأيش هيف دطصي لفهم رحت ىلع
 عدا) هلهأو هام نيقي رفلا || نيا ىزاجيف ةمايقلا موب مهني هللا حيف تبسلا أ ىف ىنعي (نوفلتخ هيفاوناك امفةمايقلا مون مهن
 مالسالاىلا(كب رليبس ىلا عداىنعي (ةنسحلا ةظعوملاو ةمركحلابكب رليبس ىلا عدا) لجوزءهوق و باقعلإبنيلطبلاوبا هس[

 ةصيحصلاةلاقلاب(ةمكحلاب) || لبرزملا ق>لل حضوملا ليلدلا هر ةحيحصلا ةمكحا ةلاقملاب ىنعي ةمكملاب مالسالا نيدوهو دجتاي كب ر نيدىل
 عضوملا ليلادلاوهو ةمكلا كصقتو مهثصانت كنا مولع نخالةناوهو _غزالاو بيغرتلابهللا ل مهعداو ىنعيةنسساةظعول اود ْ

 هيما ريل عسل ريغ نم نيالاو قفرلا نمةلداخلا قرط نسح أ ىه ىنلاةَقب رطلاب ىنعي ( نسح ا ىهىنلاب مهداجو) مهعفنإ

 كنا مهبلع نحال ىتلا هلوقب مهيلاراشملا مهءالؤهف اهقثاق- ىلءامشالا ةفرعم نوبلطي نبذلاةبقاثلارثادبلاو ةححصلا لوقعل ىعد (ةنسناةلسول اد باعصأأنولماكل'ءاساعلا مهلوالا مسقلا ماسقأ ةثالثاواعجو اوفلاتخا سانلا نال _يقو فينعتالو ةظالق
 مهعفنيامدصةتواهم مهدحانت || 5 تا 0 بلهعداىن هيةمكحلاب ا

 ةمكحوه ىذلاناتكلاب ا 'ل ضيطح ىلا ولزي لاكتلا ساو نبق الا هوق سيلا ةقلط
 ةمكسولاو فاش 2 ا ةنسملاةظع 0 0 اوفي مهيلاراخلا هز م 6

 راذنالاو ة_.هرلا,ةيغرلا 0 نيللاو قفرلاةئنسملا ةليعولابدار 0 1 اةوبنلا# : 2

 ىهىتاب هل داجو)ةراشبلاب ءاساعضعب لاقلوقلا اذه ىف خلا ىلا ءابلا و الابلا يل فرصش ل يسرا ءضرعاى أ: 0

 هولا ةن رطل 0 كيلعامتا ىنعي (نيدتهلاب مع ًاوهو ]يبس نعلض نكلع ًاوهكب رنا)فيسلاةنآ اخوتسفا 3

 نر ةلداتا قرط ينل ىزاحف ىدتهملاو لاضلا نيقي رفلإب لغو هو ةئالثلا قرطلا هذه مهؤاعدو مويلاهب تلسرأام غيلبت /
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 نعلعأوهكبرنا) نبدلاىفة :رظانملا ىفآب نم ىلءعدروهولوقءلاواح و سوفنلا ظعيو بواقلا طقوبامب وأ ةظاظفريغ نم نيالاو قفا 9

 ليحلا هنعتزجمت هيفربخال نمو ليلقلا ظعولا افكر بخ هيف ناك نف مهب مع ًاوهى أ( نب دنهماب لع وهو هليبس نعل



 هادهو) ةوبنللهافطصأو

 ىلا (ميقتسُم طارصولا
 ىفءادبت آو) مالسالاةلم

 الاومأوةوبن (ةنسحايندلا

 هللا هبونتوأ ادالوأو

 نبد ل هأ لكفءرك ذب
 انمىلصاا لوقوأ هنولؤتي

 هناو ميهاربا ىلعتيلصاك

 (ني-هلاصلا ناةرخالا ىف

 انيحوأمل) ةنجلالهأ نمل
 ميهارباةإ#م عبتا نا كيلا

 نم ناكح امو افينح

 ميتعت مث ف (نيكرشلا
 مالسلا هيلعانيبن ةلزعم
 ناذبالاو هلام لالجاو

 ليلخ وأم فرمثأ نب
 عابتا ةماركلا نم هللا
 لعجامتا) هتلم اناوسر

 اوفلتخا نيذلا ىلعتبسلا
 مسهلع ضرف ىأ (يف
 دايطصالا كرو هميظعت
 هبق

16 

 لسا و وقلانيدلاو ميقةملا طارصلاهنال مالسالا نيد ىلاءاده ىنعي ( ميقتسم الرس لانا هو

 هلا نافممالا يجف ماعلا لوبقلاو نسحلاءانالاو قدصلا ناسل ىه لبقوةإخخ او ةلاسرلا ىنعن ؛ (ةنسحايندلا

 | ليفو مهريغو برعلاوكر .شمو ىراصنلاو دوهيلاو نوما.ىلاهنولو: :نايدالا لهأ لكف هقلخ عيج ىلإ هيبح

 || هنا ليقو ميهاربال [ىلعو ميهارب ا ىلع تاس اكدت ل ىلع و د# ىلع لص مهلا دهثنلا ىف ىلصمل|لوقوه
 ||| ليقوةنجلا ف نيح اصلا تاماقم ىلعأ ىف ىنعي (نيحلاصلا نم ةرخآلا ف هناو) ربكلا ىلعاراربأ ا دالوأ هان

 ' ميهاربأ ل جوز عهتنا فصواملو عم ىنعمب نم نوكستق ةنجلا ىفءايبثالا ىن ء.نيحلاصلامملةرشآلا فهناو هانعم

 | مه عابنإب |سوميلعمتبا ىلص | دمت هيبن ىلاعقو هناحمب سها يمأةيلاعلاةفي ربا املا راالادبلع

 |( لك ديحوتلاودسير علا نسسيلع ناك اموهن دى (ميهاربةلسم عب نإ كيلا انيحوأم) ىلاعت

 ناكاموإلاماسم (اغين- )4 |وق 0 وا والا نم ى ريتلا ف هعابنإب» صأى ريطلار فعج

 ميظعت ض رفاعا ىنعي( هيفا اوفلتخا نبذلا ىلع تبسلا لعجاي | ) ىماعت هل |وق ةو و هرب ريسفت م دقت (نيكر رشملا نم

 ميظعتب ىسوم مه سمأ لاق سابع نب نعماص ىبأ نع ىلكلاىوردوببلامهوهيفاوفلتخ !نيذلا ىلع بسلا

 مايأةتسو < :ءنص نم أيش هيفاول معتالوةعجلا موبفهودبعافاموب مايأةعبس لكقةتناوغ رفتلاقف ةعجلا موب

 مويلا كلذ لف تبسلا موب وهو قلما نمهيفهنلا غرف ىذلامويلاالادب رئالاولاقو هياعاوباف < عنصل
 مهديعنوكينأدب رئالىراصنلاتلاقفةعجلا مومباضي أمالسلا هيلع ىسيعمهءاج مثهيف مهبلعد دشو ,وبلع

 قر اهيفمط كروبف اهولبقفةمالاهذطةعجلا لجو زعهللا ىطعاف د>الا 0

 ١ 1 :ادبب ةمايقلا موب نوقباسلا نورخآلا نحنلاق ملسوهيلعهللا ىلصةننالوسر نعةرب رهىبأن

 هكا ديفا خا هيلع ضرف ىذا رهمويا ذه يدعي نمدانتوأوهفاوفلتخااثبق نم باتكملا

  نملوأ نكتوةمايقلاموب نولوالا نو رخآلا نحن )لل ةياور فو ىراصنلل دغدعبو دوهيلل دغف عبتهيفانل مهف

 موي ىراصنللو تبسلا مويدوهيلل ناكفانلبق ناك نم ةعجلا نع هللا لضأ لاقل ىرخأةباور فو ةنجلا لخ دب
 ن رخآلا نحن ةمايقلا موي عبنانل نه كل ذكو د الاو تبسلاو ةعمجلا لع ةعمجا ويلا دهفانب تلا ءاجدحالا
 القس رشافاكد | ا مبلل وب ا وو دين ول ا

 ا وقتا يلع شرعنا هقول الاوأ منأ ريغ ىنعبب مهن :ًديبهلوقو مالارئاسلبقةنجلا

 .مهداهتجا ىلا لكوو نييعتريغب ةعجا موب ميظعت مباع ضرف هن ار هاظلا ضايع ىضاقلالاقهلةنااا'ادهف هيف

 ىلا مهلكي موانيبمةمالاهذه. ىلعهضرفوهل هللا مه دهم مو هنيبعت ىف مهرابح أف اتخاف«يف مهعئارش ةماقال

 : | مويب مهمعأ مال كاهيلعىسومناءاجدقو اًضايعىضاقلا ىنعيلاقهتليضفب اوزافف مهداهتجا

 | 172/7 عاسوستم لاك واوئاقلا لاق مهعد# ليتف لضفأ !تبسلان اهورظانف هلضفب مهماعأو

 ىلع صنو احب رص هب اويمأ اونوكين أن كمي وىوونلا نبدلا حن خيشلا لاق«يفاوفلاخلوقي ناكل بهيف
 هلوق ف ىزارلا نبدلارف ارفن ا ا 0 0

 يتقاوفاتخادوهلا نا هيفاوفلتخا ةلوق ىنعم سلو هلجالىأ مور || كلذ ف مهين ا

 1 ياهو لاقفاذه لع ىدحاولاداز ركلذ ىلعاوقفنا دوبلانال هب لق مل نممهنمو تب لاب لاق نم

  ىلاعتو هناحبس هللا نال لضف أد حالا لب نورخآلا لاقوءايشالا قلخ نمهيف غ رفهننا نال ةمزح مايالا مظعأ

 امم
0 

1 



 اوداه نيذلا ىلعو) مظعاهما ذوةليلقةعفنمةيلهالا لاعفأنمهيلع مهاب مهتعفنم ىأ فوذحمادئبمربوه ( مي باذع مطوليلف عاتم

 اوناكنكلو) مب رحاب (مهانماامو) آلا رفظ ىذ لك انمرحاوداعننبذلاىعو ىنعياعنالا ةروس ف (لبقنم كيلع اتصف ناموا

 نيلهاج ءوسلااولمع ىألاحلاعضوم ف( ١ 59)(ةلاهج ءوسلا اوارع نيذلل كب رنام) ييصاعم ىلعقب وقع مهلعانمرخ-(نوماظي هسفنأ ْ .

 هلءاقبالهناف ليلق عاتمايندلا ىف مهعاتمىنعي (ليلق عاتم) ىلاعتلاقفبي رق نع م_منءلوزبايندلا معن |

 ىنعي(لبق نمكيلعانصمقامانمرحإ)دوهيلا ىنعي (اوداه نبذل ىلعو )ةرخآلا ىفىنعي (ميلأ ب اذع مطو)
 امو) ةبآلارفظىذلك انمرحاوداهنيذلا ىلعو لاعتهلوقوهو ماعنالا ةروسىفهنايب و هرك ذقبسام ||

 ببسبانمرحام مهيلعانمرحامغ | ىنعي (نوماظي مهسفنأ اوناك نكلو) مهيلع كلذ مي رحدتب ىنعي (مهانماظ
 ىلاعتهلوقو ُُه مطتلح ٍتابيط مهيلعانم ءرحا اوداه نبذلا نم مظبف ىلاعتهلوق |وقهريظنو مهسفن ًامهملظو مهبغب

 هتجروهترفغمةعسوهمركو هللا لضفنايب ةبآلا هذه نمدوصقملا (ةلاهج ءوسلا اوامعنينلل كب رامث)
 ءوسلا لمع ع نم لكو ىنبنيبالام لكو ىصاعم اري ارثاسور فكلا هتحت لخ ديف حيبق لعف لكل عماج ظفاءوسلا نال

 ردصيا ئافةيصعموأر ةك نمبنيبقلمفهضعردم نق حيبقلا لعق شوال قانلاتالالاهلا ١ ١

 ءوسا|لعف نا اذهب تبثفهيصعي نمر دقب هاهو أ باقعا | نم هيلع بنرتي امر دقب هاهجلام | هاهج ببسب هنع
 هيلعبوتي نأ ل بقتسملا ف لمعلا اصأو بان م ةلاهجأو سلع نم دعو ىلاعت هللا نامةلاهجب لع_ةيافنا

 اوحلص أ ىنعي (اوحلصأو) ءوسلا كلذ لمعدعب نم ىنعي (كلذدعب نماوبانمث) ىلاعتهلوقوهوهجري و
 لمجدعب نمىنعي (اهدعب نمكب رنا) ةبوتا| ىلعةماقتسالاحالصالا ىنعم ليقول بةتسملا ف لمعلا

 هلوق نيبنانلاد ينسوا عشت ع (محر) نماوبات نمل ىنعي ( روفغل) هنمةبوتلاوةلاهجلابءوسلا ||

 نالفبرعلالوقلثم اذهلاقهنأىرابنالا نبا نعىز زوجا نبا كح (ةم اناكميها اربانا)ىلاءتوهناحبس |[
 عقوب برعلاو هب هنوفصي ىذلا ىنعملا ف ىهانتلا د_هقثننأتلا اذهب نودصقي ةباسنوةمالعنالفوةجر

 امناوهدحولي ريجهادانامناوةكسئالملاهندانف ىلاعتو كرابت هلوقكد حاولا ىلع و ةعاجلا ىلعةمهملا ا |
 ام ديلا قالخالاو ريخلا تافصولاك<لا تافص نم هيف عج |هنالةمأ لو هيلعهللا ىلص ميهارب| ىمس
 دحاو ىرلاعلاعمحبنأ « ركنتسعةللا لع سل ماشا لوق تونا عا

 ريخلإاماعم ناك هنا ىنعي ريما لعمةمالادوعسم نبا لوقاهدحألاوقأ ةظفللاهذه ىنعم ف نب رسفمللم

 هئموددحوةمأ ناكى عملا اذهلف رافك مهاكسانلا اوهدحوانمؤم ناكهنادهاجم لاق ىتاثلا ايندلا لهأ بم

 دق ناك هنالةلاقملاهذههبفلاقاةاودد>ح .وةمأ هللا هثعسي ليفننب ورع: ديزفف مس .وهيلعهللا لصهلوق اوق | ٠

 هبواوتمهوالا نبدل_هأ نمسلةداتقلاقثلاثلا مانصالاةدابع نمهيلعاوناك اموةيلهالاق راف ظ

 هل اوقدليلد هب ىدتقيامامامالسلا هيلع ميها ارباناكو هبمتؤيىذلاوهوةلوعفم ىنعةلعفةمالآل يقوهنوضريو ||
 هعبت نموهتمأت لعجهلجال ىذلا ب هتاره داتا ليقواماماسانال كلعاج ىتاىلاعتوهناحبس
 ىعسام ا كفوا ىلعببسملا قالطأ باب نم ماوكو قحلا نبدلاو هلا ديح .وتاإب مهاوس نم نب زاتمم |

 هللا سم اوابماقلاوه ليقو ةثلاعيطم ىنعي ؛ (هللاتاق) هللا ةدابع ىف ةمأ ماقم ماق نال ةمأ مالسلا هيلع ميها ربا

 كسانم ماقأو حضو نةتخا نملو ا وهو لوزبإلو هنع ليال ماللسالا نيد ىعايبقم ىعياداس (افينح) ||

 ارك 2 هربك ىلاهرغص نم نيصلختا نب دحوملا نم ناك مالسلا هيلع هنا ىنعي ( نيكرم ملا نم كي ماو) جحلا 1

١ 
: 
1 

 ا

 نم هيف مهامنا نيب مث حاجنلاو ريحلاب زوفلاوه حالفلانالريخ نوزوفيال ليقوباذعلا نمنودحشإل

 ,وبنل م ىلا هتا هافطصاوهنوبنلهراتخاى أ (هابتجا) هيلعاوم عن ىنلاهمعن أ ىلعةنلارك اش ناكهنا همعنال | ١

 ةيلغلةيقاعلل نإ رب دتمربغ

 مهدا صو ميلع# وهشلا

 ىلوملانايصعالىوم اة ذل

 كلذ دعب نماوبأت م)
 نسكب رنا اوحلصأو

 ةبوتلا دعب نم (اهدعب
 ابينكحتب (روغغا)
 متارملا نم لبق اورثك

 اوقثوام قيثوتب (ممحر)
 نا) متازعلا نم دعب .

 ناك هنا (ةمأ ناك ميها اربا

 هلاكلرمالا نمةمأهدحو

 ريحلاّتافص عيج ف

 هللا ىل_عسبل هوقك

 عمجي نأ « ركنتسي
 دهاجم نعودحاو قئلاعلا

 سانلاوهد>و انمؤمناك

 ىنععةمأ ناكوأ ارافكم هلك

 ىاتلا همؤي مومأم
 ركع هيناصحال
 حا ماقلاوه (هللاتاق)

 َة »وعسم نبا لاقوةلناد مأ

 اذاعمنا هنعمتلا ىضر
 هلليقفهللاتاقةمأناك
 هلع ميه ربا وهاما

 ىذلاةمالالاقف مال_ىلا

 عيطملاتناقلا اوريم ا معي

 ذاعم ناكو هلوسرو هلل
 ىضر رمع لافو كلذك

 ايحذاعم ناكولء فعلا .

 تعمس ىلاف هتفلختسال
 (افينح) ناسرلاالاةناعلا جا ردتي ساه تانشتماناسوتمالا لهوا ةديغو الرق رسوما لش ١

 فذحو ميهاربأ مهيب ألم ىلع مهنا مههعزل شي رقرافكلابي ذكست كرشلاهنعىفن (نيكرستملا نم كيلو ) مالسالاةلم ىلا نايدالا نعالئام
 ةكئالملا نم جوفب وهاذافهءادغرت افا فيض موي تاذ دج لف فيض عمالا ى دغتيال ناك هنا ىور (همعنالاركاش) نيالا فورحيبششنال نونلا ا

 هصتخا (هابتجا) مك التباو ىنافاعهنا ىلعةللا اركشكتك ادت نال اانا مهبنأهلاوايفن ماعطلا ىلا م 1 ةرششنلاةروصقأ



 00 ل 8
 5 ء ىهدنعشي راجةفاذالا نا كلذ ة#هجووراعتسملا سابالا ىلع ةعق «ومةراعتسملاةقاذالاو ناتراعتسا سابللاوةقاذالا (نوعنديا اونأك" ادب

 رضلا رثأ نم كرديامهبش باذعلاهقاذاورضلاو سؤبلانالف قاذ نولوةيفاهنم سانلا سميامو اد كاوايالبلا ف اهعويشل ةقيقحلا

 ةآقب اامأو ثداوحلاض عب نم هب سبتلاو نائالا ىشغام سب الثا ىلعهلامشالهبهبش دقف سابللا امأو عشبلا رملاعط نمكردباميملالاو

 الو ) فوحاو عوجلا نم مهيشغام مهقاذاف ليق هناكف سبالي وامهنم ىشغيامع ةرابعغقر املهنالف فوحلاو عوجلا سابل ىلع ةقاذالا
 2 املتفلا هنا اولاق مظلإب مهسابتلا لاح فىأ )ن وملاظ مهو باذعلا مهذخ فو وب كف ) ملسو هيلع نها ىلص دمت ىأ ( مهنمل اوسر .هءاج

 وجل مهقاذأ ن ادعب مطهنل|لاقف مويف قرفف ماعطب طحقلا ىنس ىفةكم لهأىلاهجو /سوهيلع ( ١ 5 4,) هللا لص هللا لوس نأ ىور ردب موب
 - : ىلع(هللاكف زرامماولكف)

 مسوهيلعةللا ىلص دمج ىدي
 متتك امجالدب (ابيطالالح)

 نماثيبخ اماوح نولك أت
 تاراغلابةذوخألالاومالا
 بوسكل ثئابخو بوصغلاو
 متنكن اهللاتمعت و ركشاو)

 نوعيطت (نودبعت هايا

 هدنع ٌزاعفشاهمالةطلآلا
 هللا تامرحم مهيلعددع من

 مهي رح نع مهاهنو
 لاقفمهئاوهاب مهليلحتو

 ةتيملا مكيلع مرح امنا)
 اموري زنا محو مدلاو

 رطضا نفهب هتلاربغل لهأ
 هللا نافداعالو غابريغ

 رصحللاها(ميحر روفغ
 ةربصلا نوداذه مرح ا ىأ

 دقةيالا قابو اهتاوخأو
 املاواوقتالو) هريسفن ىم
 (بذكلا تلف سن

 اوأوقتالب بوصنم وهو
 املبذكلا اولوقنالو ىأ

 متاهبلا نم مكدتسلأ هفصت
 مكلوق ىف ةمرحلاو لحلاب

 مرو انروك ذلة صلاخ
 5 اهلثم ماالاوهنم طبنت# لا سايقلا ىلاو حولا ىلا فصولا كلذ دانتساريغ نمانجاوز أ ىلع

  لعجتوفصتب بذكلابصنت ناكلو بذكلا نم لدب (مارحاذهولالح اذه) هلوقو مارح وههنلا لحأ امل اولوقثال كلوقىف

 وال الواومرحنالو ىأب ذكتل اكسل فصولا ذهو مارح | ذهول الحا ذهاواوقتتالو ىأاولوقتالب ماوحا ذهولالح اذه قاعتوةب ردصمام

 رمبذكلا تسل ف صتهلوقو ناهربالب ىو دو جذاسلوق نكسلوةندي وج لجالال كهاوفأ ف لوحي وكتنسلأهب قطنتلوق لجال
 اهيعو لام لا فصياههجو كلوقكه نروصب هن روصو هتيلحب ب ذكلا تلح دقف مهتتسلأهب تقطن اذاف ب ذكلا نيعهناكمطوق لعج مالكلا حيصف

 نوحلديال ب ذكلا نيا ىلع نورتغب, نذل نا) ضرغلا ىنعم نمضتيال ىذلا ليلعتلا نم(ب كل |هللا ىلع اورتفنل) ىف ماللاورحسلا فصت

 ا
- 

1 
 ا

: 

 1 رعاشلالاق»دنعام قذوانالفرظان]وفترابتخالاوهو فرعنلا عضوم عضونيف

 1 اهبانعواهبذعانيلا قيسو « اهتمعطىنافايندلاق ذب نمو
 ابلا فوسكو لاحلارييغتو ندبلا ةكهنونوالا بوحشو رومضلا ن«مهيلعرهظامفوحلاو عوجلا سابلو
 فوخلاو عوجلا سابلتقذ لوقت ن أزوجيكلذك نالف يع فوخاو عوجلا رثأءوستفرعت لوقناك
 عوجلاس اسم هللااهقاذافربدقتلاراصف ةسامملا لع سدالاو قوذلا ظفل لمح نأثلاثلاهجولا نالف ىلع

 .انلعفام مهمانلعف ىنعملاو ةب رقلا لهأدارأه نال تعنصامب لقيولو (ن وءنصياوناك امي ىلاعتلاقمفوحلاو
 .لجوزعهللا منأم بصحلاو ةنينأمطلاو نمالا ىفاوناكمهمالةكم لهأ لما ذهو نوعنصياوناك امسبسب
 قاوغلاب وهوبذكو هباورفكف مهموهو مهبلا ملسوهيلعهنلا ىلص دم لاسر ا ىهو ةميظعلا ةمعنلاب موملع

 دنا د ثلاوءالبلاةكم لهأ ىلع طلسو ةني.دلا ىلاةرجطاب» يمأو مهند. نمهنلاهجرخاف هإتقاودارأو هئاذبا

 : 3 9 مهرهظأ نيب نمهجورتسو لسو هيلع للا ىلص تلا لوسر مهب فكست ببسب كلذ لك فوحلاو ع وجلاو
 هبسن نوفرعي لسوهياعهثلا ىلصاد#ت ىنعي (مهنملوسر) ' ةكملهأ ىنعي ( مهءاجد قلو ) ىلاعتوهناحبس

 ردب موي لثقلاليقو فوحلاو ع وجلا ىنعي (باذعلامهذخاف» ويذكف) _اهدعب وة ءوبنلا لبقهي وفرعل و
 اذهب نيبطاخما ىف(هللا كف زرامتاواكف ) نورفاكى نعي( نوملاظ مهو ) ةبآلا فمدقنا1ىلو أ لوالا لوقلآو
 لاقةكملهأ نم نوكرشملامهمهناىاثلاو نب رسفملاروهج لوقوهو نوما لا مهناامهدحأ نالوق
 اجرلا تي.داعام كنا اولاقتف لس و هيلعةللا ىلصةللالوسر مهؤاسؤر ملك ةكملهاب ع وجلادتشالىلككلا

 ىدحاولا اكح مهيلا ماعطلا اوامحبن أس انلل ل سو هيلع هللا _مهللالوسر نذاف نايبصلاوءاسنلالاباهغ
 ءانغاادي ربهثلا <قزرامم ني ْؤملارشعماياواكسف سابعنبالاقحيحصلاوهلوالا لوقلاو هريغو
 أ دركشاو) مهلبق دحال لحت لو ملاهبيطو ةمالاهذط متانغلا لح أى لاعتو هناحب سهننا نا ىنعي (ابيطالالح)
 | لهأأمو ريزنملامحو مدلا اوةتيملا كيلع م .رحامتانوديعتدايا متتكنا) مكيلعاهم من أ ىلا ىنعي (هللا تمعن
 |ةرقبلاةروساهماكحأو ةبآلاهذهريسفتم دقت (ممحر روفغمللا ناذداعالو غ اب ريغرطضا نه هب هئلاربغل

٠ 
 ا
| 
3 

 ا

 ظ بذكلا ىف صو لجالاول اوقنالو ىنعي(بذكلا <_تنسل ف صتاملاول اوقتالو ) ىلاعت هلوقو ف انه دعن لف

 | رو ؟ليلحتل سيلفهريغلال بذكللا لجال نومرحتو نولحت كنا! ىنعي (مازحاذهو لالحاذه)

 | مطوق ىنعي سابعن,!لاقوةبئاسلاو ةريحبلا ىنعي دهاجملاق كالذاواع_فتالف طقف بذكلاالا ببسو ىنعم

 |[ نواحاوناك ةيلهاجلا ف برعلا نا كلذوانجاوزأ ىلع مرحوانروك ذلة صلاخ ماعنالاهذه نوطب ىفام

 [هّللا ىلعاورتفتلا) ىلاعتهلوقوهو ىلاعنهنلأ ىلا كلذ نوبسني ومهسفن أ دنع نمءايشأ,ن ومرح و ءايشنأ
 | م هللا ىلععارتف اوه بذكلا مهفصونالهنلا ىلعاوب ذكستف كلذبان ممأ للان اولوقتالىنعي (بذكلا
 | ىنعي(نوحلفيال ب: كلا هللا ىلع نورتفي نيذلانا) ىلاعتوهناحبسلاقف بذكلال نيرتفملادعوت

 6 نوحشال

00 
5 

4 



١4/ 
 ىهاهنالالثم نمالد,ةبرقلا ن وكت نأ زوجيفةب رقلاقمت ايناطشاديعأعت رقل الئثمةت

 نورسفملاو جاجزلا لوقا ذه فاضملا فذهب رقلثمالثمةللابرض ىنعملا نوكين أ ازوح واهم لش

 هذهىىزوجلانالاقورك ذاماهتف_دَةب رقباهليثم فةكمدار هنا نونعي ةكمةي رقلايدارأاولاق مهلك

 ةب رقاهما ىلاثلا ربحا اوهوروهجلاوةداتق ةودهاجمو سابع نياهلاقةكماهناا .هد_>نالوق' ب

 تاز :ةيآلاهلهلوق اوقأو نسحلاهلاق ع رجا دبل نوجنتساوناك ىتحاهلهأ ىلعهللا عسو
 ٍتافصبةب : رقلاد ذه فصوىلاعت وهناحبسةلنان ال حيحصا اوه ون رسسفملاض عب ,ولئاقملوق ىف ةئيدل

 لد اوعتح نأ مهرذح ةنيدملا لهالال_ثئهنلااهب رف ةكملهأ ف دوج وم تافصلا هذه تناكرقت

 ىفةبآلا هذه روك ذملافوحلا نأ تاقامةحصل دهشي و فوخاو عوجلا نم مهباصأام مهبيصيف 8

 لوق ىاهثعبي لسوهيلع للا ىلص ىنلا ناكىتلايارسلاو ثوعبلاوه فوخاو عوجلا سابلهنلا اهقاذأفهلو
 ةنيدملا ىلا جاها لاتقلاب ىمأافىاوةكمب وهولاتقلاب صوب لس وهيلعهللا ىبص ىنلا نال نب رسيفملا عم

 هلوقريسفنأمأومدارعلعأ او + ةنيدملاب وهو كل ذب مهفوخيةكملوح ى ايارسلاو ثوعبلا ثعبي نا

 (ةنثمطم) مهيلعراغيال واهلهأ ج جاهمال نمأَتاذ ىنعي (ةنمآ تناك )5م ىنعيةب رقالثمةللا برضو ألا

 (ادغراهكزر اب برعلارئاسعبلا جاتك ناك كعاجنتت الل اهنع لاقتنالا ىلا نوجاتحالاهلهأب ةراق ىن

 ىجيىلاهتوهناحبسهلوق هريظن رحبلاوربلا نمةريملاو قزرلااهيل! لمح ىناعي( ناكم لكن م) اعساو ىن
 (ترفكف)تارُعلا نم هلهأ قزراوهلوقوهو سو هيلعةللا لص مهاراةوهش كل 0 تارغهيل

 امافةكم ل هأ ىلعاهم ئلا م :اىتلا متنلا ارباساهمدارملاو ةمعن : عج ( للا عن :اب)اهلهأدارماوةي رقلا هذ هى

 هللااهقاذاف) ل مقتناىلاعتهللا نام رجال فكتلاود ا هيلعاهب منأ ىتلاهنلا مئاولب
 تءطقورطملا مهنع عطقف نينس عبس عوجلاب مهالتب | ىلاعت ودنا نا ةالذو )ف هوك او عوجلا ساب

 بالكل او فيجلاو ةقرحلا ماظعلااواك افاودهج تح سو هيلع هللا ىلصةنلا لوسر ىماب ةربا|برعلا
 هيشىريفءامسلاىلار ظني مهدحأ ناك ىتحلكؤ قيىتحهب طلخ ومدلابإاعي ربولاوهو نهعلاو ةتيملا

 تيداع كبها ذ هاماولاقو كلذ ىف سو هيلعهنلا ىلصةنلا ل اوسراولك ةكمءاسؤر نا معو جلا نم ناخ
 دس فواح اماعطلا لج- ىف سانلل .وهيلعةللا لصةللالوسر نذافنايبصلاوءاسنلالاباف لاح

 تناك-ةةراغالل اهثعس ناك ىنلادايا رسب وب وهيلعهةللاىبصىنلاث ,وعب فوخ ىنعي فوحلااو ن رك

 ناتراعتساسابللاو ةقاذالا تلق ناف مهنوفاخبةكملهأ ناكف برعلا ن«مطوح نم ىلعريغتو مهب فيل
 سابللا نأ وهو هيلع اهعاقياةخدجواف رتل ةعقومةراعتسملاةفاذالاو امهتثص هجو

 فاشكلا ب حاصلاةتاف عوجلا مسن يقاتل دأع وجلا سايل ةثئا مهاسك لاقيف سلي لب قاذا |

 قاذ نولوقيفاهئمس انلا سعام ودادشلاوايالبلا ىفاهع :ويشلةقيقلاى :رج مهدنعت ,رحدقف ةقاذالاام

 امأو عشبلارملا مط نم كردبا.ملالاو ررضلارثأن م كرديامهبش باذهلاهقاذ ا رضلاو سؤبلا نال
 ةقاذالا عاقب ااماو ثداولا ضعب نمهب سبتلاو ناسنالا ىشغام ساللا ىلعهلامهشال هب هبش دقف س ملل

 نم مهيشغام مهقاذاف ليق هناكسف سبالي وامهممىشغيامم ةرابع عقوامل هنالف فود او عوجلاسابل ىلل
 ىزارلا ني.-لار فخ مامالالاقو لاقامةحصل هشام نايبلاو ىناعملارعنمهد_برك ذم فو لاو ع ا

 امافماعطلاوه قوذلاناامثدح ناعوت :عوجلا دنعمطتلصح ىلا لاوحالا نالوالا هوجو نمهباوه

 م طاح ا هناكر اصفالماك اديدش ناك عوجلا كلذ نا ىناثلاو عوجلان وقوذي مهناكاو راص ماعطلا او دق

 سوبلملاهبشنةلاحو قوذملاهبشنةلا عوجلا كلذ ىف مط لصح هنأ لصاخلاو سابللاهبشاف تاهجا لكع
 اهفرعةللا ناري دقتلا نا ىناثلاهجولا فوحلاو ع وجا ساب هللا اهقاذاف لامقف نب رابتعالا الكم ةئلاربتعا

 راعتسيدق متمفلابقوذلا لص او ةقاذالا اضفلب هن : رعتلا نعربيعىلاعتهن الا فومحلاو عوجلا سابارث

 ا

 لتفلا نم (ةنمآتناك )

 اهعربال( ةنشيطم) ىلا
 عمةنينأمطلا نال فوخ
 قلفلاو جاعزنالاو نمالا
 اهقزر اهينأي) فوحلا عم

 لك نم) اعساو (ادغر
 كلب لك نم (ناكم

 منأب) اهلهأ (ترفكف)
 كرت ىلع ةمعن مج (مّللا

 عردك ءاتلاب دادتعالا

 سْؤبك من عجوأ عردأو
 سايلةللأ اهقاذ) سؤبأ

 فوحلااو عوجلا



 د

 ل
 3 لل داهجلا ىلع (اوربسو)

 ذغل) اهونتقىتلا ةنتفلا دعب م ىنعب دا نسال روا) داهملاوةرجطاو نامالا نع ء (اوربصو نم 1
 الان ناك ليقوةعاضرلا نم لهج ىنأ اأن اكو ةعبب رفأ أ نب شايع ىفةبآلا هذه تاز :(ميحر 4 0 ١

 : دف ىقثلا دسأ نب هللا دبعو ماشه نب ةماسو ةريشملا نب ديلولا نب دل اولاوورمج نب ليهس نب لدنج || ٠ ناك مل(روفتلا)

 ' / اجواورجاه كالذ دعب نم مه !مثمهرش نماوَةشلاودار ًأامّضعب ,هوطعاف مهوب ذعو نوكرشملا كا ةماكب ملكدلا نم

 ): سو هيلع هللا ىلص ىنال بتتكيناكو لس دق ناك حرس ىنأن بلا دبع ىفةبآلا هذه تازث ةمركعو نسحلا 2 0

 0 0 1 ارادب قو دنراف ناطيشلا هلزتساف 1

 امنا لوقلا اذهوهمالسا نسحولساف إسوءيلعهنلا ىلصهنلالوسرهراجافهمالءانأناكو نامع أ ذا
 أ هللاوت ايكملاروسلا ىف تاين دملاتايآلا نم نوكستف ةنوبدملابتلزز ةين دم ةب آلا هذه ناائلق ) 101 ا

 0 تو ماو (اهسفن نعلداجحت سفن لكى أت موب ) ىأاعتو هناحبسهلوق و 9 5 ( 0
 ' ةوناسنالا ندباهمداربدق 00 و م 0 سفنل سفنل تفيض | ل اة اما 0

 هناذو عيشلا نيعل لاقي هنال
 ةهندب ىهةيناثلا سفنلاوهتقيقحو ناسنالا تاذ عومم ىه ىلوالا سفنلاف هتةيقحو هناذ عوج اهم

 راذتعالاةلداجلا هذهىنعموهريغهمهالو هناذ نعلداجيناسن!لكفأي موب ىن-هملاواضيأ ااهتاذو اهنيع رو

 | اف نسفقلا - 00 0يرشساك امان 0 لبغبال ىه اك ةإ+ا سفنلاو

 المكن لةنعتاضر باع ممن كور ناصق الوتد زم ش نال كاذ ' نوفوب , || هناكفاهناذواهنيعةيناثلاو

 الام كر ىلع ا ال[ لاس رم ىنالو برغم كلم قسمان ةرفزرفز مه ناو كاستل كفوبالثن1 و ناش همهمالهناذ نعل دا

 5 : 5 . قت قو .

 1 6 قاتم وب ىلاعت نبا لزن مف كللذ قب دصت ناو ىسفنالا كلأسأ ال ب رايلوقي نجحرلا ليلخ ميهاربا ىسفن ىسفن لوقي لك ه ريغ
 بقلا موب سانلا نيب ةموصخلا!لازتام لاق ةبآلا هذه ىف سابع نب | نعةمركعىورواهسفن نعلداحت |[ د راذتعالااهنعةلداملا ىنعمو
 واهب رصب أ نيعالواجب ىشمأ ل جر الواهب شل ديل نك برايجورلا لوقتف تملا حورلامصاخت ءالؤه مطوقك اهنع

 هراااذه ءاذ-اهم رصب أ نيعالواهم ىشم أل جر الو اهم شطب أ دب ىل تسيل ةبشخاكىتقلخ تن أب رايدسجلا انتداسانعطأاناانب رانولضأ

 : هو ىمج أالثم امههّللا بر ضف ىالجر تشمهب وىانيع ترصبأهب وقاسل قطنه«بفرونلا عاعشك || امانب ر هللاوقبآلا انئاربكو
 نماباصافدعقملا ىمعالالمف-هلانيال دمه اورْعلارصبيال ىمعالافرامئهيفاناتسب ىنعياطناح الخد || لكفونو) نيكرشم انك
 . الوق هبشي ئث فلوق نعةرابعل للا (ةي رقالثمانلابرضو) لجوز عوف ُه باذعلا امهياعف || ءازج ىطعت (تلمعام سن

 قاعملا نم ىنعم ىف هربغل ةهماشملا نعد ةرابعوهليقوهروصي ورخالاامهدحأ نيبيلةهءاشم امهني رخآ (نوماظيال,هو)ايفاواهلمع

 هوم ئثب برضي دق لثملا ىزارلا نيدلار ف مامالا لاق ةهباشملل ةءوضوملا ظافلالا ع ًاوهو ناك ىنعم ظ الثمهتنابرضو) كلذ ىف
 : ( رثلاءنبف نيعمدوجوم عوشل برضي دقو نكيلوأ ادوجو م ئشلا كلذ ناكءاوس ةنيعمففصإ ىنلاةيرقلالعج ىأ(ةي رق

 شآ !/ار يو ةبرقنوكنت نأ ل متحيواضورفمأيش نوكنت نأ لمتحيلثملااهب هللا برش موق لكل الثماطا- هذه
 |. ايرفالوتكتاأ عني مسفلا مناك الاواهريغوأ ةكمن وكن نأل متحبةب رقلا كلف مهترطباف مهيلع هللا منأ

 ةمهللا برضو فاشكلا هباتتك ىف ىرمش# ::لالاقو ةكمريغن وك, ةكم لثموةكمل الثم تب رضاهنال || اواوتو اوزفكف ةمعنلا

 لْز كراون رفقا نط اباع ًاموق لكلالثماطاحهذ- 5 زوجيف هتمقن مهبهللا لزتاف

 هذه تناك ةب رق نيلوالا ىرق ف نوكست نأو هفصا| هذه ىلءةردقمةب رقدارت نأز وجيف هتمقن مهب | يعيد ةبرقداري نأ
 1 وهب هب-ثللاو هبشملانايدب للا برض ىدحاولا لاقواهتبقاعل ثم نمار اذيإةك_الثم هللا اهم رضف | نوكت نأو ةفصلا ءذه
 1 ىف ةلزان ني رسسفملا ةماعد_ةعةنآلاو نيبطاخلا دنع هحوضولهبشا ارك ذيلو هب هبشملا 1 تناك ةيرق نيلوالا ىرق ف
 ثيآلاردقتف ملسوهيلعهّللا ىلص ىلا موبي ذكستب ةمعنلاو نمالا دعب عوجلاو فو نمهب اونحتما الثمةننااهم رضفا طا ءذه

 اهتبقاع ل ثم نماراذنا كمل



 نونمؤيال نيذلا نمالدب نوكينأو (ميظع باذع مهو هللا نم بضغ مهيلعف )دق ةعاواسفن هب باط ىأ(اردص رفكلاب حرش نمنكلا

 00 0 ا

 +1 نموأن وبذاكلا مه هناميادعب نمهئلاب 5 نم لأ )050(

 .أ| اعوطر فاكلا نمر هظيامهباشام نام:الا دءب هنمر هظام هركملا تلقهرك أنمالا ىفءانئتسالا!ذهىنعماف
 لعألا اوةلك اشملاو ةهماشملاهذطءانثتسالا اذه

 بذعي نأ فكلا ةملكبه عم ظفلتي نأ لزوجي ىذلاءارت الان وكبن أب جيءاملعلا لاقةيآلا كح ىف لصف
 هوحنورانلاب قي رحتلالثمةيوقلاتاماليالاوديدشلا بر ضلاو لتقلاب فيوجخنتلا لثم هبه ةقاطال باذ
 لالي و بيهدوبابخوركب وأ ة ةعبس مسوهيلع هللا ىلصهنلالوسر عم مالسالار هظأن ملوأءاساعلا لآ

 امأو بلاط ىأهمعب نيكرلشملا ىذأ نمد هعنف سو هيلع هللا ىلص نها لوسرامأف ةيمسممأ اورسايهوبأ اورامع

 لالبام اذةككسمشلارسفاوسلجأ و ديدحلاعاردأاوسبل ًاونورخآلاذخ ًاوهنريشعو هموقهعنف ركبو بأ |

 بايخلاقو مدقتاك ةيمسو راي لتقوهقتءأور كو بأ هارتشا ىتح دحأدحلوقي وهوهنوبذعي اونأك

 ةماكب ظفلتي نأ هلز وجال فكل ا ىلع هرك أ نم نا ىلءاوعجأو ىرهظ كدرالااهأفطأ مار ان ىلاو دقوأ

 باق ةنين أامططرسشب كلذهل حابب حي رصتلا ىلع هرك ًاوافرذ < هنامهوبامبو ضي راعملابىفأي لباحب رصن
 التقةيمسو ارسايزال لضفأ ناك ل #تف ىتحربصواورفكلاة لك نمهلوقيامدقتعمريغ نامإلا ىلع
 ارك الاروصتياملاعفالا نمءاماعلا لاق كالذ ىلع لي لو باذعلا ىلع بصالالب نالور فكلا ا ,
 وأر جا برشي نأ ىلع تقلاوأ ف يسلابهرك أ نفاهوحنو ةتيملاو ريزنملا ملك أو را برسشك اهيل

 كلذهلزوجيال ليقوةكلهنلا ىلاكيدياباوقلالو ىلاعتهلوقل كلذ هلزاجاهوحنو أر زكا مكوأ ةتيملا لك أ 3
 دندشلا فوخلابجوبهارك الانالانزلاكهيلعهارك الاروصتءالاملاعفالا نمو لضفأ ناكر بصولو

 هللاىضر ىفاشلالاقف هركسملا قالطىفءاماعلا فاتخاوهارك الاهيفروصتي الفةلآلار اشننا عنمب كلذ
 ىلاءتوهناضسهلوقهقفاو نمو ىفاشْسلاةخ عقب ةفينح ون ألاقو» ركملا قالط عقالءادلعلارثكأ' اوهنع ىلا

 هن اىنعملاو هراث ىف دعما بجوفةدوجومدناذنالهناذ قندارملان وكي نأن كب الو نيدلا ىف هاركاا ْ'

 نمنكلو) باقلاوهنامالا لح نأ !ىلعل هل دهيف نا. ءالاب نأمطمهبلقو ىلاعتهلوقو هبةربعالو هلرثأال

 باذعمطو هللا نمبضغ مهياعف )هب ىضروهراتخاورفكسلا لو بقل هعسوو هحتتف ىنعي (اردصر فكلاب حرمشا

 ىلعمادقالا كلذ نوكي ىنعي (ةرخآلا ىلعايندلاةويحلا اوبحتسا مهنابكلذ) ةرخآلا فىنعي ( ميظلا
 ىنعي(نب رفاكلا موقلا ىدهالهتلانأو)ةرخآلا ىلعاين دلا ةايحلااور>ّسا مل جالر فكتلا ىلا دادنرأ
 مدقن(مهراصبأ و مهعمسو مهم ول لغسان هذلا كئلزأ) هب لمعلل مهقفوبالوناميالاىلا مهدشر

 مرجال) ىلاعتوهناحبسهلوقوهؤ ةرخآلا ف ب اذعلا نم مهمداربامع ىنعي ( نولفاغلا مه كلو أو) هزي

 نابرانلالخداذاف ةرخآلا ف جيربلايندلا ف لمعي اف !ناسنالا نأ ىنعي (نورساغل ,هترشآلال | .

 نامل ) لجوزعهلوق عقر ساوهفهلام سأر عيض نمو نا-:الاوهوهلام سأر عيضدنال هنبغ رهظو هنارس

 اودهاج مث) نوكرشملا مهنتف مالسالا ف لوخدلا نماوعنمواوب ذعىنعي(اونتفام دعب نماورجاهنيذا كبر

 (ثلث - (نزان) - 18)

 نم مه : ءاوأو ىأنوبذاك اوهىذ

 هنامعادعب نم هللإب رفك

 ىور مذلا ىلع بصتش. ناو
 اونتفةكملهأن ماسأت نأ

 هر نم مويف ناكواو دنراف

 ىلع رفكلا ءلك ىرجاف
 نامياللدقتعموهو هناسل

 سمأي هاوب أم أورام مهنم

 لوأامهو التو دقف ةممسو

 ليقف مال_سالا ىف نيليتف

 ملسو هيلعهنلا بد هللا لوسرل
 لاقف رفك ارامع نا

 نمائاع ئيلماراعناالك
 طاتخاو همدق كَ هنرق

 ىتاف همدوهمحلب ناميالا

 هللا ىلص هللالوسررامع

 لعف ىكبي وهو اسوهيلع
 هيلعةللا ىل_دهللال وسر

 كلام لاقو هينيعحعسع سو

 تاقامي مط دعف كلاوداع نا
 ل_ضفأرامع وب لعفامو
 لتقلا ىلع ريصلا ف نال
 (كلذ) مالسالل ازازعا
 قوخ و هو ديعولا ىلاةراشا

 ميظعلا باذعلاو بضغلا
 اورث 1 (اوبحتسا. مهن)

 (ةرخالا ىلعان دلا ةايحلا)

 ايندلا مهراثياببسب ىأ
 هللا نأو) ةرخآلا لع

 (نب رؤاكلاموقلا ىدهال

 الف(مه راضي أو مهعمس قمه راق لعدتلا مالا كلا اوأ)رفكلل نب رات اومادام

 بقاوعلارب دن نع ةافغلا نالةلفغلا فنولماك-لا ىأ( نولفاغلا مهكلئاوأو ) داشرلا قي رطنورمصس الو ظعاوملا ىلا نوغصيالو نورب

 نم ( اورجاه نيذلل) كئلوأ لاح نم ءالؤهلاحدعابت ىلع دب مث( كب رنامنورساحلا مهةرخألا فمن ًأمرجال)اهاهتنموةلغغلا ةياغ

 نم) رور ةمربغ اعوفنماي# نوكيفهيلعال ل+ر ال كلما ن وكب 3 مطذاخو مهو دعالمهرصانو م-ييلودنا ىنعي مهيلعال مط هنإ ىأ 1

 ةرجملا دعب نيكرشلا (اودهاج م )اوماسأ مئنينمؤااوبذءام دعب ىأى اشاونتفرفكلا ىلعهارك الاوب اذعلاب (اونتفام



 نيبمىب رعنالنآرقلا اذهو نيب ريغىمحع أن اسلهسيلا ةماقتسالا نع مطوق نوليمب ىذلا لجرلا ناسل ىأ (نيبمىف رعنااذهو

 الاطباو مطوقلادرةحاصفو نايب وذ
 باوج ةفنأتسماهنال
 ةغللا ناسالاو مطوقل
 هدحلو ربقلادحلأ لاقي و
 اذادوحلمودحلم وهو
 ةماقتسالا نعهرفحلامأ

 ريعتسا مث هنم قش فر فخ
 ةماقتسالا نعةلاما لكل

 هلوقىفنالفدحل اولاقف
 هنمو هند ىف دقو

 هبهذملامأهنال دحلملا

 نا) اهلينايدالا نع

 تاي ابنوشؤيإال نيذلا
 مهيدهبال) نكرقلا ىأ(هللا

 نب راتخم اومادام (هللا

 باذعمطظو) رفكلا
 ىلع ةرخآلا ف (ملأ
 ىرتش اما) مرنك

 هللا ىلع (بذكلا

 تاب ابنونمؤيال نيذلا)
 ءارتفا قيلب امنا ىأ (هللا

 هنال نمؤيال نعبذكلا

 وهو هيلعاباقع بقرتيإل
 رتفمتنأاهاممهطوقادر
 ىلا ةراشا (كئوأو)

 ىأ نوسنفيال نبذلا
 مه) كتئلوأو

 ةقيقحلا ىلع (نوبذاكلا
 بذكلا ف نولماكلا
 هللا تانآ بيذكت نال

 كنئلوأو وأب ذكلا مظعأ

 مطوق ىف نوبذاكلامه
 نأ اوزوجرتفم تنأامنا

 نمهنلإب رفكنم) نوكي
 | ايف |. بضغمهبلعفهئلب رفك ن ءليق هناكهبلعل اد حرسش نم باوج نال هباوج ف ذحو أ دتبم اطرش( نامي دعب
 3 هبنك اس(نامالنيطمهبلقومرك أنمالا)

 ب 1111000000001 تتمثل
 ىلابو فم ىمّتلاو برعلا نم ناك هناعمةمحم هناسل ىف ناكدنال ميعالادإب ز ىمسدنمو ةيدابلا نكس
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حلي ىذلا ناسل ىنعأةل |: فهو مهنعطل (0115)
  اهلرحال ىمعأديلا ن ود

 برعلادالب نمراصمالا نكسي ىذلا ىبر علاو ةيدابلا نكسي ىذلا ىنارعالاوةيب رعلاباحيصف ناكن او مجتلا
 «ىذلاناوهباوجلاهجووةغالبلاوةحاصفلا نيب ىنعي( نيبمىف رعناسل ذهول برعلا ىلا بوسنموهو
 .آذهب ّمكءاج سو هيلعهتلا ىلص دمج مالكا حيصفب ناينالا نم هعنمت ةمحع هناسل ىف ىمحع أل جر هيلا نوريشي
 نبأوهلثم ىلع ىمعأوه نم ردقي فيكفةغالبلاوةحاصفلا لعأ مت أوهنع متأ متع ىذلا حيصفلا نآرقلا

 هيلعهللا ل_صدمح هبءاج ىذلا نا ناهربلا اذهب تبثفهيلا نو ريشي ىذلا !ذهةمحم نم نآرقلا|اذهةحاصف

 "نمىووهرلب هسفنءاقلت نم هب قأوهالو هيلا نو ريشي ىذلا ميلعت نموه سيلوهيلاهنلاءاحوأ سو لسو
 تاي ابنونمؤيالنبذلانا) همالسانسحو ل سأه يلا نوريشي اوناك ىذلا لجرلا نا ىورو هيلا لجوز هللا
 باذعمطو)نامياللمهقفوب الو مهدشربال ىنعي (هللامهيدهال) هتلادنع نماهن!نوقدصيال ىنعي (هللا

 هذكلا ىرقفيامنا) ىلاعت لاقف نورتفملا مهرافكلا نا ىلاعتو هناحبس هئلاربخ أ مئةرخآلا ىف ىنعيي ( ملأ
 رافك لوقلدروهفهنلاتاي اب نمؤيال نم ب ذكلاةب رف ىلع مدقي امنا ىنعي ( هللا تاي ابن وسؤال نبذلا
 ناف اسوهيلع هلا ىبص دم الر مشب هماعي ا: !مطوق ىف ىنعي (نوبذاكلا ,هكئلوأو) رتفمتنأ اهنا شي رق

 لوالاوهىناثلاو ن وب ذاكلا مه كئلو أو ىلاعتهل |وق ىنعماف بذكلا ىرتفيا.:|ىلاعتو كرامتلاقدق تلق

 ١ هزالتعن نوبذاكلا مهكئلوًاوهلوقو ,طوق لاح نعرابخاب ذكلاا ىرتفيام |ىلاعتو هناحبسهلوق تلق

 ليلدةيآلا فو بذكلا كنداعنمولوقلا اذهف تب ذكىأب ذاك تنأوتبذكءريغل لجرلا لوقكمط
 ىوغبلا ىور هللا تاي اب نمؤيال ىذلاوه ىرتفملا بذاكل ا نالراكلا بونذلا شف أ نمي ذكلا نا ىلع

 : قرسسب نمؤملا تلق كلذ نوكيد_ لاق قزي نما هللا لوسرايت لق لاقدارج نب هللا دبع نع ىلعثلا د انساب

 للاتان ابنونمؤيالنبذلا بذكلا ىرتفيامنا ىلاعتهللالاقاللاق بذك,نمؤملاتلق كلذ نوكيدق لاق

 رساينب رامعىفتازن (نامالاب نمط مهبلقوهرك !نمالا هناميادعب نمةئلإب رفك نم) كاعتهلوق ُُه

 نعاوعجربل مهوب ذ_هفاملاسوابابخوالالب وابيهصو ةيمس<_مأورسايهابأودوذخأ نيكرسشملا نا كلذو

 3 امهفرساءاهجوز لتقوت لتقف هب رح اهليف ”ىجوو ن/ ربعب نيب تطب راهئافرامتمأ ةيمساماف مالسالا

 :ريغلاونب ذخأةداتقلاق اهركمهناسلب اودارأامضعب ,هاطعأاهنافرامعامأو مالسالا ىفالتق نيليتق

 هللا ىلصهنلالوسر ربخ أ وهراك هبلقو كلذ ىلع ,هعيابف دمحم رفك اهلاولاقو نوممرثب ىفهوطغوارامع

 همدوهمحلب نامالا طاتخاوهمدقىلاهنرق نمانامياءٍلمارامعن ا الكل اقفرفك ارامع نا ملسوهيلع

 رشلاق كءاروام مسوءهيلعهنلا لصهنلالوسرلاقف ىكبي وهو )سو ءهيلعةنلا لصهتلالوسررام ىتاف
 لسو هياعهللا لص ىننلا لعف- نا<الابانئمطملاق كبلق تدجو فيكل اقف ترك ذو كننم تلن هللا لوسراب

 .اونمآ ةكملهأ نم سانأ ىف تلزن دهاجلاقو ةبآلا هذه تازنف تاقامت مه دعف كلا داعن | لاقو هينيعحسمي

 اوجرفناورجاهنىتحانممك .ارئالانافانيلا اورجاه نأ ل سو هيلعهنلا لص ىبنلا باهصأ ض عب مهبلا بتكسف
 فيعضلوقلا اذهو نيهراك اورفكف مهنيد نعمهونتفف قب رطلا ف شي رق مهتكردأف ةنبدملا نودي رب
 نبص اع ىو مربح ف تازن لتاقملاقو ةرجطاباو يمي نأ لبق مالسالا ل وأ ىف اذه ناكو ةيكمةبآلا نال

 قومىرضحلا نب ساعإسأ مت نامجالاب نئمطمهبلقواهركمرفكفرفكلا ىلع ديس ههرك أ ىرضحلا
 بلقورفكلا لعمرك نملك ىفةماعةنآلا نالاقي نأ ىوالاوةنيددملا ىلازجاهو همالسا نسحو ربج

 رفاكلا نمهؤانئتساحصيالفرفاكب سيلر فكلا ىلعهركملا تلق نافاصاخ ببسلا ناكن اواميالاب نمطم
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 اذاهنعتيلوتو هتعطأ اذاهتيلونلاقيهتبالو ف نواخدي وهنوعيطل ىنعي (هنولوتي نبذلا ىلع هناطلسامي م(

 هلجأ نم مه ىنعملاو ناطيش ىلا عجارهب فريمضلا ليقو لب ىنعي (نوكرشمهب مه نبذلاو) هنعتضرعأ ||

 نم ناكرشملا ناكلذو (لزنيام لعأ هللاو ةبآن اكمةنآ انلدباذاو) ىلاعتوهناحبسهلوق هللا, نوكرشم :

 ءاقلت نمهلّوقَ ب رتفمالاوهامأ دغهنعم هاهي و ماب مويلا مه ماني هباأب رخساد#© نااولاق ةكملهأ |

 ضارتعالزنيامب لأ للاورخ اكسل ناكمانل د اقذنآ كح انخسن اذا او ىنعملاوةنآلا هذههندا لزنافهسفن ْ
 ىأهماكح أ نملدبي وريغيامب وهقلمل ص وهام وخسانلا نملزنيامع معأةللاو ىنعملا ومالكلا ف لخد |

 هبلعجا ضر لو ل دوععا# ميو خي وت عونا جوة داع اطمن نول عيمج عأوه |

 لزنيامي لعأ ىلاعت هللا ناك اذا ىنعملاو كدذع نمهقاتخحت ىأ ( رتفمتن ًانغااولاق) ىلاءتهلوقوهو لسو أ[

 دابتلا اضل ععرت كلل ندانا اما ملي 6 بذكلاوءارتفالا ىلا دمت نسل طال ْ

 ةحيلصملا نمهيف ىربا مل هريغب هىمأي وهنعداهني كلذدعب مث ءاود برسشب ضي رملا ماي, بيبطلا نالاقياك |

 ىنعي (هلزن) دمحابم طل لقىأ(لق) خوسنملا لب. دبتو خساذلاة دئاف نوماعيال ىنعي( نوماعيالم هرثك أ)|

 دوجلا مناح لاقي اكرهطاا وهو سدقلا ىلا فيضأ ملسوهيلعةللاىلصل,ربجىنعي (سدقلاحور) نآرتلا|

 قحاب ) دماب كب رنمنارقلابلزن لب ريج نا ىنعي (كب دنم) رولا سدا نورا تلا ل

 ىععي (ىرشب وىدهو) انيقيواناميااودادزبف نينمؤملاب واق نآر لاب ثدثيل ىنعي (اونمآن يذلا تبثي

 رافكن ا كلذو(رشب هماعياه: !نولوقيرهن أ لعن دقلو) لجوزعهلوقوف (نيماسلل) ىرشوىدحوهر

 معزيإو هللا دنع نموه سلو هلثم ىداوهو رخآناسنا نم رابخالاه ذهو ص مقلاه ذه لعتيامئااولاقةكم|

 ناك سابع نب!لاقفوه نمرعشبلا كلذ ىفاو ةاتخاورسشب هماعنا؟!نولوقي مهنأ لعن دقلوهلوقب هللا مماجأف |

 نوربنوكرشملا ناك- ةناسالا ىمع ًااينارصن ناكو ماعلب همس| ةكمب انيف لعب لسو «يلعةنلا ىلصةنلالوسرا ا

 ةمركعلاقو ماعلب هماعيامنا نولوقي اوناكفهدنع نم ج ري وهيلع> دب )_سوهيلعةللا لصةلاالوسرأأ ْ

 تلاقفب تكلا ًارقيناكف شيعيهللاقيةريغملا ىبلامالغةئرقب لسوهيلعهللا بص ةهنلالوسرناك ١
 ساجاماريثك ىنغلب ايف ل سوءهيلعةثلا ىلصةنلالوسر ناك قحسا نب دمت لاقو شيعي ملعب امنا نتي رفأ

 هللاديبعلاقوبتكلا ارقي ناكو ريجهل لاقي ىرضحلا ىنن ضعبل دبع ىنارصن ىور مالغىلاةورملادنع

 ريجرخ" الل لاقي وةهيكفابأ ىنك وراسيامهدحأل لاقي رّدلا نيعلهأ نمنادبعانل ناك ةماسم نإ |

 امو إس وءيلعهللا ىلصىننلا امهب مام رفةكليجنالاوةاروتلا نآرقياناكو ةكب ف نيس نامتسياا
 امهللادعقي رافكتاهاذ" اذا مل سوهيلعةننا ىلص هللا لوسر ناكو كاحضلا لاق عمتسي وفقيف نآرقيإ

 شئاع نم دمت رمكلعاو وكرشملالاق ءارفلا لاقوام_منمدخت عتبان روكرمملالاقفامهمالكب حورتي

 ساد ءوهليقوايمعأ ناكوهمالسا نس>و لسأ دق واين ارمدن ناكىزعلا دبع نب بامو وحل ناك كوأم#
 تاملكلا» ذه لعتباهئااولاقو لسوهيلعهئلا ىلههللالوسراومهتارافكلا نأ ل صاحلاوةعبب رن ةبتع مالغ

 هذهل زر ًاوهنع هللا باجأف كلذ ف ب ذاكوهو لجوزعةللا نم جودهنأ امعزبي يفتت اا ْ

 نودحليىذلاناسل) ىلاعتلاقف بذكلا نم رمرملعما ركل اوسر هباومراوف مهاب ذكنةبآلا

 ىلاعت لاق مثهللا قيفوتبالاهللاةعاط ىلع ةوق الوهنلا ةمصعن ال هلل| ةيصعم نعلوحال نوققحلا لاق اذطو' |

 ناك ناوهمالك ف حصفيال ىذلاوهىمحالاو ىمع ًأوهىنعي( ىمعأ) هيلا نوريشي و ونوايمي ىنعي 8 1

 همالسأ نسحو لسأ ادق يطب وحط ناك امالغهباودارأ (رشب هماعيا.غ !نولوقي مهن :أإعن دقلو) مهريغل لاصخم اهذهدا دضالوصحب ضير

 ليجنالاوةار وتلا نآرقباناكراسي و ربج نا دعوى رس ذا نب يماعل ىور مالغري_جوهوأ بتكب حاص ناكو شع وأ شاع

 ىمحتأ) ىلعوةزج-ءاحلاوءايلاوستفب و( هلا نودحلي ىذلا ناسل), سرافلا ناماسو أن آر قيام عمسي لسو هيلعمتنا ىلصهندا لوسر ناكسف

 ىأناطيشلاىلاو امهم رىلادوعي ريمضلا(ن وكر رشم هن مه نيذلا 8 هسواسو نوعش والو هنودخشإ (هل واو نبذلاىلعهناطاسامتا)

 هلوق ىنعموهواهآرةمكسم عئارشلاب( ١ 8 6) عئارمشلا خسسني ىلامتةتلاو خسنلاوهةبآلا ناكمةبآلا ليدبت (ةبآناكمةي انلدباذاو) هببسسب
 فيفختلابو (لزغيامب لعأةئلاو)
 امنااولاق) ورمعوبأو ىكم
 اذاباوجوه ( رتفمتنأ

 لزنياع ل_عأللاو ةلوقو

 نانولوقياوناكض ارتعا
 هنافعإب ر_سي اد

 سمأب مويلا مده صأي

 مهم ايفادغهنع مهاهني و

 اورتفادقلو نوهأوهامب
 قشالا سني ناكدقف

 قشالابنوهالاو نوهالاب

 (نوماعيال مهرثك ألب)
 هلزن لق) كلذ ىفةمكسلا

 لوي رج ىأ(سدغلاحور
 ىلا فيضأ مالسلا هيلع

 لاقي اكرهطااوهو سدقلا
 حورلا دارملاو دوجلا متاح
 دوخلا ماحو سدقملا

 مث املا نمرهطملاسدقملاو

 مدنع رم (كب رنم)

 هلزن ىأل اح( قملاب)ه سعأو
 تبثيل) ةمكحلاب استلم

 م-هوابيل (اونمآ نيذلا

 وهءهيفاولاقاذاىتح خسنااب

 هنالةمكحلاوانب ر نم قحلا

 وهامالا ل عفب المكمح

 مل مح باو صوةمكح
 نيقيلاةفصو مدقلاتايثب

 ى دهو]) بولقلا ةنين ا مطو

 امط لوعفم (ىرعشب و
 تدثيل ل ىلع نافوطعم
 اداشراو اًتيدئتربدقتلاو
 هف فو ( نيماسلإ) ةراشو



 رع 0 نمؤلانا

 وهو هشبع بيطيام
 هللاةمسةباضرلاو ةعانقلا

 هرماؤ رسافلا اما لاك

 اريسعم ناك نا سكعلاب
 ارسومن اكن اور هاظف

 ًانهتين ًاهعدبال صرح اف
 ةبيطلاةايحلا ليقوهشبعب
 ةعاطلا ةوالحوأ ةعانقلا

 قدصو هللإب ةفرعملا وأ
 عم ماقملا

 هللا يمأ ىلع فوفولا
 هنلاىوسامع ضارعالاو
 (نآرقلا تأرق اذاه)
 نآرقلاةءارقتدرأ اذاف

 نعربعف (هتلابذعتساف)
 لعفلاظ غلب لعفلاة دارا

 ءافلاو هل ببس اهئال

 قدصو هلبإ

 ةردصملاةءارقلاذا بيقعتلل
 لمءلا نم ةذاعتسالاب

 نم) روكنلاملاصلا

 سلبا ىنعي (ناطيشلا

 وادورطلا (ميجراا)
 دوعسم نب|لاق نوعلملا

 ىلعتًأرقهنعةللاىضر
 هيلعةللاىإ ص هللا ل وسر

 ناطيشلا نم ميلعلا عيمسلا

 ذ دوعأ لق ىل لاقتف ميج رلا

 ميجرلا ناطي_ثلا مهنا
 هيلعلبي ربجهينأرقأ|ذكع
 (هل سيل هنا) مالسلا

 طلست ت (ناطلس) سابال

 اونمآنيذلاىلع) ةيالوو
 نمؤم لاف (نولكوت مجر ىلعو

 و

 00 0 يليق ذونايفس

يب دتو هريدقتب كل ذو هللا دنع نم هفزرن العال نمؤملانال
 :- ميركن سحبها نا فرعوهر

 : هلْنا فرعوهاياهقزروهل هللاهر دفا ميايضاروهللا نعايضار نمّؤملا ناكف باوصلاالا

 ل 1 + او رفاكلاامأو كلذب هشبدع باطف صر او دكلا نمهسفن تحارتسافهاياهقزر ىذلار دقلا

 ]أ | لاتبالو دكو صرسوم انعو بنو نزح ىفادب أن وكف قزرلا بلط ىلع صيني رخلالوصالا

 ىف : ا |ةبيطلاةايحلا ىدسلالاقوهريغنمبيطأ عونقلانمؤملا شعنا اذهب رهظفهلر دقام

 ١ نو هب ةامحهنييحنلفهلوق ىف ةداتهودهاج لاو اهيعتواين دلا دك ن.ءمتولاب ب رتسي نما 1١نال

 الب هن تو رقفالب ىنغو تومالب ةايحاهن ال ةن+1 ىفالاة ايلا دحال سيطناللاق نسحلا نع فوعىورو

 / ىا ةهلوقلو ةنحلاىفالانوكنالةبيطلا5 ايلا نا اذه-تدثفةواقشالب ةداعسو كالهالد كلمو

 )جوز عوق هذ ةنجلا ف نوكي اهنا ءازجلا كلذ نال(نولمعياوناك أم نسحاب مهرح مهني زجنلو)

 ىف لخ دب 0مل باطلا (ميجرلا ناطيشلا نمهتلإذعتساف نآرقلا تأرق

 0 الو كلذب ىلو ًهريغفاهب سم دقوةذاعتسالا ىلا جاتحي ريغ ناك امل إسوهيلعهتلا بص ىنلا نال هتمأ

 2 : ١ اذهلف كلذ نمةعن امهللابةذاعتسالا تناكو مدآىن بوأق ىفةسوسولاءاقلا ىفايعاس ناطيشلا

 د اوسو نمةنوصمنوكست تح ةءارقلا دنع ةذاعتسالابنينمؤملاو سو هيلعفط| ىلص هلوسرهنلا

 لاق ى 2 0010 اردنا عطم نإ ريبج نع

 0ع اثالثاليصأ و ةركب هللا ناح سو اثالثاريثك هنلدجلاو اثالثاريبكربك أ

 :1 :+لاةنوملادوادوبأه جروخةنوم اهتز مهو رحسلا هتئفنوربكلا هتخفن لاق هنز مو هتمفنو هتخفن

 00 اوةءارقلا دعب ةذاعتسالا نا ىلع لدي ةبآلا ظفلر هاظف برقعتلإهللاب ذعتساف هلوق ىف

 8 اقنالاولاق ىرهاظلادوادو ةعاجو كلام بهذهيلاوةرب رهىنألوقوهو نيعباتلاو ةباحصلا

 نيعباتلاوةباحصلا نمنب رثك الاب هذمامافاصلخ باوثلا قب و سواسولا كلت تعفدب !ةءارقلا

 رأ ةنآلاىندمواولاقةءارقلا ىلعةمدةمةذاعتسالا نا ىلعاوقفنادقفراصمالاءاهقفوةّمألا نم مهدعب
 ِ 0 بدياو هوجو اول سغاف ةالصلا ىلا متقاذا ىلاعتو هناحببسملوق هلنموهتلاب ذعتساف نآرقلاً رقتنأ

 : امئاةسوسولا نافاضيأ أوبهأتفرفاست نت درأ أ اذاوهنلامسب لقف لك أ اتنأتدرأ اذا مالكسلا نم

 أ -|تقو نعاهريخأت نم ىلوأ هنعةسو ولا بهذتلةءارقلا ىلعةذاعتسالاميدقتف ةءار ةلاءاننا ىف

 را ارراس قفناواهريغىفوأ ةالصلفف تناكءاوسنآرقلاةءار ةدنعةذاعتسالا بجنهناءاطع بهذمو

 - وس اوأ ف اهيف فالحلاو ةلمسللاهذهتمده:دقواهريغوةالصلا فهن_سةذاعتسالان | ىلع

 قون دلبا|ناطيشلا نمدارملاو هتسوسوو ناطيشلارس“ 2نمءهيلاءاجتلالاوةنناب ماصتعالاة ذاعتسالاو

 0 ىب بواقى ةسوسولاءاقلاىلعةردق م نالنيطاشلانمددرلل عين ىلع ىاظ نشنج متل

 31 ]وسر هلا يمال (نولكوترمهج رى عواونمآ نبذلا لعن اطلس سيلهنا) كلذ ىلع مهايا

 ذي | ةييدامأف فرصتلا ىلعةردفهل نامهو أ كلذن 0 ناطيشلا نمةذاعتسالابلسو

 0 ا اا سادت لما علا اذه ىلاعتوهناحبس

 اذه نمرهظي و (4) رفغيالبن ذ ىلع مهلمحين أى لعناطلسهلسيلنايفسلانولكوتي |[
 ! 0 اك الهناواغيعضهنوك ناسنالاب لقي رضحاذاديفنامتا

- 



 نم مد كواموهللادهعبافولا لبح نوكسمت ار ظنيل ىف رأ مهنوكب مريخ امنا ىأر دصللربمضلا (هبهللاكواببانا) نينركن نيب اهعو

 هيفمتنك !مةمايقلا موب! ننيديلو)مهرقفو نينمؤملاةلقو مهتورثو شور قةرثكبنورتغن مأ مسو هيلع هللا ىلصةنلا لوسرل ةعيبلا ناب
 ةماسم ةفينح (ةدح اوةمأ ل عجل هتلاءاشوإو) مالسالا ةلم ةفلاخ نع ريحت هيفو باقعلاو باوثلاب <لاسمع أ ىلعك ازاجاذا (نوفلتت

 كلذ نعهثلا مهاهنف ةعاج نمرثكحأ ةعاج ىأةمأ تناكنالدهعلا ضقنب زعلا متبلط كنا ىن

 منك امع نائستلو)ةبادطارائتخا )١810( هنملع نم (ءاشي نمىدهب و ةلالضلارايتخاهنم لع نم (ءاشب نم لضب
 ةمايقلا موب (نوأ معن

 اوذحتتالو) هب نوزجتتف : 1 ١ ١
 02-0 0 كاما وهودهعلابءافولا نمهبك يما ىك ريتخىنعي(هبهنلاك وابيامنا)اوةلاحواو دهاع نمل دهعلاب ءافولاب مه هأ

 ١ 2 ٍ 0-3 ىبملا بقاعي و قحلا عئاطلا بيثيفاين دلا ىف ىنعإ (نوفلتخت هيف تنك امةمايقتلام وب كاناييلو) كب ١

 ّي 98 ِ "نع ىمتلادرت ندوهو دحاو نبدو ةدحاوةإ ٠ ىلع ىنعي (ةدحاوةمأ 2 هللاءاشولو) ىلاعتو هناحبب سهلوق قوافل 1

 يلع 0 انمهنيب الخد كلذو هنمالضفهاياهةيفوتب (ءاشر نم ى دهم و) هنمال د عداي|هنال ذك ىنعي (ءاشي نمل ضي نكتلو) مالبإ َ

 مدقلزف)ةملظعلا راهظاو (نولمس منك امج نلئستلو) ىلاءتهلوقوهو نوائسي مهو لعفي اع لئسإال ةيطالاةمكسحلا هتضتقا|

 ممادق الزتف(اهتوبثدعب || اوذدتال او) لجوزعهلوق ضد ارفغي وأهنءاسابءىبملاب قاعي وهناسحإب نسحملا ىزاحييفاين دلا ىف ىث

 دعب مالسالاة># نع مثكيلااونماي وكنا أىلااونكسيف سانلااهماورغتف < هي اداسفوةعي د ىنعي (مشيالخدكن
 تدحو اهاواهياعاهتوبث || ىهتىفاذه د نول لاق اونا ضقن سمأ مظعلاراهظاو مهبلعا ديك اتىنعملاا ذ_هررك امناو اهنوضف

 مس دا هلوقوهوهدعب ىذلا ديعولا نال هدهعضقن نعمه اهنمالسالا ىلعإس .وهيلعةللأ لصةللا لوس .راوعيإب نبذ

 نعةدحاو مدقلزت نأ | هيلعهنلا ىلصةننالوسر دهعضقنب قيليامناهريغدهع ضقنب قيليالاهتوثدعب مدق لزتف ىلاعتوهن اب

 تبثت نادعب قحلا قي رط أ دعب ةنحوعالب ىف عقو نم لكل رك ذيل ثم (اهتوبن دعب مدق لزتف )هلوقر و هتعي رشب وهب ناميالا ىلع
 ةريثكمادؤاي فيكفهيلع أ لزتف ىنعملاوهمدق تل ازةيفاعدعبءالب ىفعقاو لكل برعلا لوقتةمال_سدعب ةطرو ىف طقس ا رةيفأ
 ايندلاىف (ءوسلا اوقوذتو) ىنعي (هللا ليبس نع متددصاعب) باذعلا ىنعي (ءوسلااوقوذتو) اهيلعاهتوبث دعب مالسالا ةجح نع كما .

 مدودصب ) متددص امو ىلعهمدقأوهن وكيف دهعلا ضةند ريغ لعدقف دهعلا ضقن نم نال كلذوهننا نيد نع مريغ كدص ب ١
 مكجورتو (هللا ليبس نع)|| اوبلطتو كد «وهعاوضقنتالو ىنعي (اليلقانمثَللادهعب اورتشتالو) دهعلا كضقنب ىنعي (مظعب ا ذع كلو) كل

 ةعيبلا ناعااوضقنول مهنال لاقف كلذ نيب مو نيضوعلا نيبام ضف ىنعي( نوماعت متنكن ا) اين دلا لجاع نم ىنعي (ملريخوه) د .

 اهضقن اوذححال اودنراو باوث نم ىنعي(قايةنلا دنعامو) بهذي ىنفياهتاذلوايندلا عاتم نم ىنعي (دفني؟ دنعام) ىلاعتو كرا

 اهب نونتسي مهريغل ةنس || ىنعي (مهرجأ) ءارضلا و ءارسلا ىلع دهعلابءافولا ىلع ىنعي (اوربص نيذلانيزجنلو) ةنجلا معنوةرشسأ
 نملاق سو هيلعهنلا ىلصةنلالوسر نأ ىرعشالا ىسوم ىنأ نع(نول..ءياوناك ام نسحابإ) مهربص بأ
 ىلاعتوهناحبس لوقو و ىنفي ام ىلع قيام اورث افهايندب ا رابح نمو هنتر ايرضأ هايند 1

 باوثلايدعولابةدراو ةنآلا»ذهناوهورخ اب اوجو اعيج نيعونالد_عولا ميل نييبتلا ىلع قأوأ 7
 وهوهلوقوصيصختلا مهولةلازاوديك أتللاتابئا ةجرلاو مركلا لئالدمظعأ نمد عولاريرقت ىف ةغلابلا

 اينغناكن اورفاكلا شيع نم بيطأاريقف ناكناوايندلا ف نمؤملا شبعن ا لعاو موب موب قزر
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 ف (ميظعباذععكلاو)
 الو (اورتشنالو) ةرخآلا

 ةعيب و(هللادهعب ) اولدبتست ىتالاورك ذلاةدئافاف مومعلا ديخءاحاص لم نمتلقّنأف (نمؤموهو ىتن أو أرك .ذ نماحاص لمع /
 دناىآخ هتلالوسر | نم ليقف ىتنالا نو درك ذا|هلوادثر هاظلا ناكق ل طا ورك ذاذاهناالا نيعونال قالطالا ىلعلءاص موبموهت

 اضرع (اليلق انم) لسو
 ناك اريسي ايندلا نم

 مهل نبزةكمب لسأ نمئاموق ريبج نبديعسلاق (ةبيطةايحهنبيحنلف) باوثللابجوم اصلا لمعلا نوكىف اطرثنامالا لعج نمي
 ام مهعزجل ناطيشلا ةعانقلا ىه نسملالاقو ةعاطلاةوالح ىهليقوةعاطلا ف شعلا ىهلتاقم لاقول اللا قزرلا ىهء اعنا

 شيرق ةبلغ نماوأر
 نا) هللامهتبئف لسوهيلعهنلا ىبدهئلالوسر هيلعاوعياباما اوذقني نأ د يعاوملا نم اوعجرنا مهنودعياوناك امو نيماسملا مهف

 ((قابإ هةر نت از نم (هللا دنعامودفنإلايندلا ضارعأ نم( مدنعام نوملعت متنك ناكلريخوه) ةرتآلا ب اون نم (هئلادا
 لمع نمنولمعب اوناك ام نسحاب مهرجأ) مالسالا قاشمو نيكرشملا ىذأى لع(اوربصنذلا) مصاعو منونلاب و (نيزجلو) د

 (نمؤموهوإ)اءيج نيعونلا دعوملا عيل ىت أ أ رك ذ نمهلوقب نبفروك ذللهرهاظناالانيعونلا لوانني مهبم نم( ىتن ا وأزك ذ نما
 هلوقلايندلا ف ىأ (ةبيطةايح هنيمحنلف ) ناميالا نم سيل لمعلا نا ىلع ل دي وهواهب دتعمريغرافكلا لامع أن الن امبالا 1



 ااتنك املافهناف ف ةوعظم نب نامعمالسأ ب بسّبألا هذه وهلا ظعاوم نوظعتن تدك ذيكلمل)غأ 0 وأ لاح( ماظن ك

 اق ىف نامالارقتسافهدنعان أو ةبآلامذه تا از ىتح ىلق ىف ناسيال ار قتسر لو مالسالا ىلع ضرعي ناك ام ةرثكل مالسلا هيلع هنمءايحالا

 رشبلالوقب وهامو قدغلهلفس ناورمثلءالعأ ناوةوالطاهيلعناوةوالخ ةلناهنناو ((5 ( لاآتفةريغملا نب درلولا ىلعاهمأر قف

 '؛ هطلانا لهبجوبأ لاقو
 7 ذولاعفالاولاوقالا فةاواسملاو فاصنالاوهولدعلا ؟ ذفءام_ثأةثالثتاممنملا «موءاسشأ ةثالث : :
 َ نسحتو كءاظ نمعوفعت نأوهو ناسحالارك ذو لاعفالاولاوقالا نم حبقام ىهوءاشحفلاهتلباقمىف ريخال نآرقلا ىفةنآ مجأ ١ 1 يب هدم ياسو 1 ىهو قالخالا مراكمرمأيل

 قارقلا ىذ ءاتيارك ذو كيلا نسحأ ن ءناسح اركسن: ناوهوركسنلا هتلباقم فرك ذو كيلا ءاسأ نم 0 3
 | + وأ مهياع ربكتي نو هو ىنبلا هتلباقم فرك ذو مهب ةقفشلاو مهلاددوتلاو ةبارقلاةإصهيدارملاو | ”ر و رشلاو
 ىلهنع5 اهنامعو اهنوهب كما ؟سماامناىنعيأ نو؟ ذن مكمل كلي ) ىلاعتلاق نو مهقوقح را

 هرمشو ريل نارقلا ىفةبآعج أن ادوع_سم نبا لاق ىلاعتهتلااضر«يفامب اوامعتفاو رك ذّتتو اوظعتن هظع نوكتل ةيلطخ لك

 ةيالاءذ هى نيب ئت لكلانايبت باتكلا كيلعانلزنو ىلوالاةبآلا ىفىلاعت للا لاقام ىناعملا لهأ لاقوذبآلا 0 را
 : ري وأ قؤا نأ بجيب اهئ مونيد ىمأ ىف سانلا هيلا جاتحي ّئش نمافلاجالا ل بس ىلعهنعىهملاوهب رومألملا || اذا هللا دهعب اوفوأو)
 لانا ةريغملا نبديلولا ىلعأ أرق )سوهيلعهللا ل ىنلانأ ةمركعىورو ةبآلا هذههيلعتامتشادقوالا || لو <رلةعيبلا ىه ( متدهاع
 اع ناو ةوالخلهلناهثلاو ديلولاهللاقف «هبلعاهداءاف ىلع دعأ ىحأ نب ايهللاقف ةبال انتى لا لدعلاب ىماي || ىلع ]سو هيلع هلا ىلصةنلا

 ' :دهاءاذاللادهعباوفوأو) لجوزعهلوقرشبلالوقب وهامو قدغل ءإذس ن اورملهالعأ ناو ةوالطل || كنوعيابي نيذلا نا مالسالا

 آلاءذهىفرك ذ لاجالا ل يبس ىلءتايهنملاوتارومأملاةمدقتملاةبآلا ىف ىلاعتو هناحبس هتيارك ذامل | الو) هللا نوعيابي امنا
 نادهعب اوفوأو ىلاعت لامقف قوقحلا دك 1هنالدهعلابءافولابىمالإبأدبف ليصفتلا ىلعلاجالا كلذ ضعب || ناميا (نامالا اوضقنت

 : وبا هرماف مالسالا ىلع سو هيلعهنلا ىبصةنلالوسر اوعيإبنيذلا ىف تلزن متدهاع (اهديكوت دعبإ ةعيبلا

 زيعلاانههدهعلا ليقو دهعلا نمدعولا نالاضي ا دعولاهيف لخدي و هرايتابناسنالاهمزتلبام لك نم || دك أوهنلا مساباهقيثوت دعب
 افحالصءبف نكي ماذاامأح الصهيفناك اذاهبءافولا بح | ذه ىلعف نيعةرافكهنرافكو نيعدهعلا ىبتقلا ناتحبصف ناتغل دكوو

 رعرف بلوريخوهىذلا تأيلفاهنماريخاهريغىأر ماني فاح ند «لسو هيلع هللا ىلصهلوقل هنءافولاب لدي ةزمطاوواولا لصالاو

 هأ ىقتازثةداتقو دهاجلاقوةن_سلاهتصصخ ىذلا ماعلا نمةلنأ دهعن اوفوأوهلوق نوكسف هتيع ميلعفللا مكلعج دقو ) اهنم

 داشالامالسالاهدزب /ةيلهاجلا ف ناكفاح لك لسوهيلعهنلا ىلصهلوق لي وأتلا اذهدهشي و ةيلهاجلا || ابيقرو ادهاش (اليفك

 اربغدهملبدارلا نأ ىلع ليل دهيفواهف اوثنحتف اهدب دشن ىن « (اهديكوتدعب نامالا اد لاح عارم ليفكلا نال

 نعي (نولعفتام لعب + هللا نا) دهعلاب ءافولابا ديهش ىنعي (دايفك ا متلعجدقو) اهنم معأ ًاهنال || هيل ءنميهمهءلوفكملا

 ىنعي (اون و1 ىلاع”لاقف دهعلا ض قتل الثم ىلاعتو هناحبسةنل |برعضض مت ف هضقنو دهعلا ءافو || (نولعفتام لعيوللا نا)

 00 طرا دب نمو (ةوقدعب نماطزغ تضقن ىتلك ) دهعلا ضقن ميزاجيف ثنحلاوربلا نم

 ءاق ءاقوخ تناكو مي نبةانمدي زنببعكن بدعس نب ورمعتنب ةطي راط لاقي شي رق نم ةأرما |[ ضقن ىف (اونوكنالو)هب

 ' تناكواهردق ىلعةميظعةك-افو عبصالا لئمةرانصو عارذردفالزغم تذختا دق تناكو وةهسوسوأأ تنقن 04 ( نامالا

 :!فصن ىلاةادغلا نم نازغي نكف لزغلاباهب راوج م أتورب ولاو أر علا وأ ف وصلا نءلزغلا [[:أ ارلاك (ةوقدعب نماطزغ
 : | اهدا حلاداع ًأداذه ناكف نلزغام عيج ضقنب نهتىمأراهنلا فصتتا أ (طزغأ ىلع تنحنا 3
 5, ح (اثاكنا) هب فو دهاع نيحالو هكرتال دهعلا ضقت نم كل ذكف ضقنلا ن ءتفكتامع نيح هتمربأو هتمكحأ نادعب

 لو ةنايخو الغد ىنعي( ؟فيالخد ؟ناميأنوذخنت) لتفلادعب لبلاو أل زغلا نم ضقنياموهو || نكن عج (اثاكنأ) هتلعفم

 ابعافولا لجرلارهظينلغدلاو لخدلا ل يقو داسفلا ليبس ىلعئشلا فل خدياملخدلاو أ لبق لاتف تكنيام وهو
 ءاقج تناكوةطير ىه ااذو ذو دهاجملاقةمأ نم ىلعأورثك أ |ىنعيي سيرا ورا امني

 كا الااوفلاحو ءالؤهفلحاوضقنزءاو كثلوأ 1نمرثك ًااموقاودجو اذافءافلحلا نوفلاحاوناك مهن
 تتلطلمطا نم اهيراوجو ىهلزقت
 . ىنعلاو اوضقنتالو ىأذ صنت وعم د>أ (الخد) اناكناكلاح (متنامبأ نوضخنت ) نازغام نضقنيف نه سمانم رهظلا ىلا ةادغلا
 3 (ةمأع نمب رأىه) شي رق عاج ىنهيةمأ نوكنن أب بسب (ةمأنوكتنأ) ةنامخوةدسفمىأ (مني) الغ دابياش معاج

 ل ىهو ةماتىهون وكت ل عاف ةمأوةمالةفص عفرلا عضوم ف ربخو ًادتبمىبرأ ,ه نينم ولا ةعاج :رمةمأ :ومالامرفوأو اددع
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 ىنعي (باذعلا قوفاباذع مهاندز) هلوسروةللابنامالاف لوخدلا نعسانلا اوعنم مهنا مهرفك ||
 ىلصالا مه درفك ىلع باذعلا نمدن وقحة سام عم هللا ليبس نعمه دص ببسلةداي زلاه ذده مهاندر

 لاقولاوطلا لخنلا لاثمأك باين اط براةءدوع_سم نب هنلادبعلاهتف ىهامةذايزلا هذهىف اوفلتخا
 نيعب رأاهملأ اهبح اص د جيف ةعسللا نها د>| عسل لاغبلالاثمأ ب راقعو تخبلاك تايحريبج نب ديعس

 رادقم ىلع ةئالئاهبنوبذعي ليسترانلاك باذم رفص نمراهنأة سجن نعي لتاقمو سابعنب!لاقوافي رش
 ةدش ن٠ نوردابيفربرهمزلا درب ى ار اناارح نمن وجرح مهنا لل-هقوراهنلارادقم ىلع نانثاو ليلل
 ةكبيسافعض باذعلا مطفعاضي ليقواهمنيئيغتسمرانلاىلارب رهمزلا

 هللا ليدس نع مهدص بسب مط تلصح ام ةدايزلا نا ىنسعي (نودسفياوناك هز تبا ليس رع

 يا و)رفكلا ىلع باذعلا ن نم هنوقحة سام عم نودسفياوناك اميدسب و

 (مهسفنأ !نم) اهملعدهاشلدعأ اوهو هتمأ ىلع دهاشىن لك نورسسفللا لاق ءاسنالادب :رورابع نال

 ةعاطو نا عاورفك نماولعف ا؟مهيلع اودهشيل ميلا ثعب نيذلاهموق ع ق نم ثعبان ىن لك نال مهنم

 لاق مئانه مالكسلا متو كتتمأ او كموق ىلع ىن-عب (ءالؤه ىلءاديه-ث) دجناي ىنعي ( كبانثجو) ناي

 دهالاقنايبلا نم م.-انايبن(ئيلكس اانايبت) نار ةلا ىنعي (باتكلا كيلعانل ازنوإ) ىلاعتو كر

 ةلاحالاب وأ هيلع صنلااما نيدلار وم أ نم ىنعي ئيم لكلاناست ىناعملالهألاقوهنع 00 ٍ

 نمنارقلاىفام نيب م سودياعهللا ب ص ىنلا نال و سوعياعش لص يتلا ناس سنا

 مولعلا حاتفمو لص ضي اوهفةمالا عاج اوتايبملاوتار ,ومأملا عيجو مار 1طاولاللاودودحلاو ماكحالا ِ

 ىرشب هيفو ىنعدب (نيماسملل ىرمش»ب و) هق دصوهب نمآن ل ىنعي( ةجرو)ةلالضلا نم ىنعي( ىدهو) نيد /

 لدعلا سابعنبالاق(ناسحالاولدعلإب مايهتلا نا يلامتوهناحبسهلوق و لا وراشلا " /

 ديعتنا ناس>الاودادنالا علخ لدعلالاقهنعةباور فو ضار ملاءاد ناسحالاوهللاالاهلاال نأ ةداهش

 بنا ارفاك ناك ناواءاميادا دزي نأ بحتانمؤم ناك ن|كسفنا بحتام سانلل بحت نوه ارت كناكهّنلا ١

 لدعلا لصاو ضداخالا نانخالاو ديحوت:لالدعلاهنعىرخأةباور فلاقو مالسالا ف كانأ نوكنأ
 ىةاواسملاوهلدعلاف ريصقنالوهيف ناصقتنال اوواعالو موش ىفةداي زريغ نم عملك ىف ةاواسملا ةغللا ف

 ليقوه_:عوفعتنإب رشلاو ا اب ريخلا لباقت نأ ناس>الاورشف ارم ناوريفن اريخ نا ةأفا 0

 كيلاءاسأ نمىلا نسحن نا ناسحالاو هماعنإب معنملل فارتعالا نم مظعأ فاضن اال اذ فاصنالا ل

 ءانتياوإ نسحوهامالا لوقيالو ل دعوهامالا لعفي الف لاوقالا ف ناسحالاب و لاعفالا فلدعلاب مايل بقوا

 لصف نم مهلصت نا بحتسيف كنمنودعبالاون وب دالاةبارقلا مه و محرلاة اصب ماي و ىنعي ( ىف رقلا ىذ

 انزلا نعي سابغ نبالاق (ءاشحفلا نع ىهني و) ددوو نسحءاعدف لضف كل نكي لنافهتنا كقزرا
 ةمومذا |لاعفالاو لاوقالا عيج نم هريغوانزلاه يف لخ ديف لعفلاو لوقلا نم حبقامءاشحفلا!هريغلا#
 (ىنبلاو) ةنسالو ةعب رشىففرءاالامركسملاهريغلاقورفكلاو ك أرسشلا ىنعي سابع نء|لاق (ركنلاو

 ىصاعملا لمع أنامهضعبلاقنا اودعلاو مظلا ليبس ىلع :ريغلا ىلع لواطتلا وهىغبلا ليقو لظلا و ربكلاىنع
 ءاوتسالدعلا ةبآلا هذه ىفةنبيعنبالاقوىغابلا كدلرنآلا ىلع امهدح أ ىنب نيلبج نأولو ىتب
 نأىنبلاوركنملاو ءاشحفلاو هتيئالع نم نسحأ هنري رسنوكست نأ ناس>الاو ةينالعلاورسل

 ثعبي ناك هنال مهيدن ىنعي (مهسفن نم مويلعا ديهش ةمأ لك 1

 مهد ص بيس افعضو مهر مهر

 مولا د) دصلاب سانلا نب داسفم مهن وك(ند ودسفي اوناك اع) للا ليبس نعمهدصباياذع قمه رفكم اياذع ىأ (باذعلاف ةوفأب ادع ما ءاندز

 دجلاب (كبانثج 5 موهنم مهبف مالا ءاينأ

 ىلع (ءالؤه ىلعاديهش)
 كيلع انلزنو) *ل اعيش

 لكل إاغيلب (انايبتباتكتلا

 قاما نيدلارومأ نم( ئش
 رهاظف ةدوصنملا ماكحالا

 ىأ ننملا تنافادكو

 ةباحصلالوقب وأ عامجالاب

 عجرم نال سايقلاب وأ
 ثيحباتكلاىلا لكلا

 هيلع هلوسر عابنإبهيفان سمأ
 اوعيطأهلوقب هتعاطو مالسلا

 هلوقبهيف عاجالا ىلع
 نينمؤملا ليبسريغعبشي و
 ىلههللالوسر ىضردقو

 عابتابهتمال لسوهيلعهلل
 ىناحصأ هلوقب هبافكأ

 اود هتجادقو متيدتها

 قرط اًؤطوو اوساقو
 هنأ عم سايقلاو داهتجالا

 ىلوأاياوريتعاف هلوقب هبان سمأ

 ةنسلا تناكف راصالا
 ىناحصلا لوقو عاجالاو

 ّك 6كسضصنسف سايقلاو

 هنأ نيبتف باتكلا نايدت
 سا لحل اناسن ناك

 ىرشب وةجرو ,ىدهو)
 قحلا ىلاةلالدو(نيماسملل

 ةنجلابهطةراشبو مط ةجرو
 (لدعلاب ماي هلبا نا)

 امف ق 2 فذ وسناب

 هع

 ىذعاطعاو(ىنرقلا ىذءاتياو ) بدنلاهربجيف طي رفنهيف عقي نأ نمدبال ضرفلا نال ب دنلاو ضرفلاامهوأ مكيلاءاسأ نم ىلا( ن

 ركلاوزظلابلواطت!! بلاط( ىنبلاو) لوقعلا هركننام (ركنملاو) حببقلا فةطرفملا بونذلا نع (ءاشحفلا نع ىههنروإ محرلا ةلص وهو بارق



 فرو مسوهيل عهنلا لسص دة و وبث هللا ةمعن وأ نيفرتعملارب_غنو دحاجلا ىأ (نورفاكلا مهرثك و(

 00000 ار بدع يامال ولقب نوركلملا نو دحاحلا مهرثك أو أ

 اب مهياعو مط دهشيايبن(اديهشتمأ لك نم)ر شن (ثعبن )رك ذاب )١0( هباصتنا(موبو) ركشرناال فرغ

 لآ لمهنال ءالمالا ىههماةمعن ليقوموبذك ودوركنأ السو هيلع هننا صادم عي هلناةمعن ىدسلا نذؤبال) 1 : 5

 4 رفكل 2
1 

 1 اممللا ةمعن ةداتفو دهاجلاقوهودقخوهوركن ًاةكمرافك نا مثهدابع ىبءاهبتنا من :اىتلا راذتعالا ف (اورفكن يذلل

 لدفمط ةجال ىنعلاو

 النأ ىلع زنذالا كرتب

 هالو) رذعالو ماج

 مهالو (نوبطتسي
 مهلاقيال ىأ نوضرتسي
 ةرخآلا نال مكبر اوضرا

 مث ىنعمو لمجر ادب تسيل
 دعب نولتبي ىأن وني مهنا
 مالسلا مهيلعءايدنالاةداهش

 اهنم بلغأو ملأ وهامب
 مالكلا نوعنيمهناوهو

 ءاقلا ىف مه نذؤيالف

 ةحح ءالداالو ةرذعم
 (اودظنبي ذلاىأر اذا د١

 ففخت الف باذعلا)اورفك
 دعب باذعلاى أ( مهنع

 (نورظني مهالو) لوخدلا
 ىيأراذاو) هإبق نواه

 ) مهءاكرشا وكرشأ نييذلا

 اولاق )اهو دبع ىتل !مهتانوأ
 ىأ (انؤاكر شءالؤهانب ر
 ءاكرش اهانلعج ىتلاانمطآ

 اوقلاف) ديغن ىأ ( كن ود

 (نوبذاكل كن الوقلا مهلا

 بيذكتلاب مهوباجأ ىأ

 فرعنالاداج تناك اهمال

 3 0 1 نع مهنألمتحواهدبع نم

 ةتكحوفنل مال مالستسالا سلا ءاقلا_(لسلا د شموبمنلا ىلا) اوماظني. اوني (اوقأو) كارسشلا نعماهي زنط
 : | واتشنع مهاد صن مهنأو اكرعمنأ نم (نورتفياوناك ام) مهنء لطب و( مهنعلضو)ايندلا قرابكتسالاو

 رفكلا ىلع مهريغاواجو ( هللا ليدس نعاو دصو) مهسفن أي (اورفك نيبذلا )مهنماؤربتو

 اغا 00 يااا واوخدم مط ليقاذا مثهنلا نماهناب نورقي معنلا نم 0

 ٍُ ةشب اهنكلل ىلاعت هللا نما هلك عنه ذهاولاق م كلاهدهرك ذاملهنا ىلكلالاقو انئابآ نع اهانئرو

 5 ١ ممن أّللا نإ, نوفرتعي مهنا ليق واذكن اك ل نالفالواواذكن اكل نالفالولجرلالوق وه ليقو
 -بسلاقامنا(نورفاكلا مهرثك أولا هيلع هنو ركشبالوهناوضر بلط ىفاهنول معتسيإل مهنكلو
 ربعف فيلكتلا دح دعب غابب ل نم مويذ ناكه نال نبررذاكم هلك اوناك مهن :اعم نورفاكلا مهرثك أ و

 8 0 و نب دناعملا نب ريضاحلا نب رفا ثك الابدارأ ل يقو نيغلابلا نع

 0 ذيدقهنال لكلا نعرثك الاب ربعهنا ليقو

 كمهرثك اناركذواطم هراك_خاو نب ' رفاكلا ىلعهمعن ىلاعتو هناحم سئل رك ذامل (اديهشةمألك

 همويلا كلذر ا ادينتسألا نم ثعبن موب وىلاعتلاقف# رخآلا ىفمط ديعولارك ذب هعبتا
 نال) رفكلابو مييلعهللا منراكنابمهمأ ىلع نودهشي ءايبنالاءادهشلاب دارملاو ةمايقلا
 دىلا عوجرلابمطنذؤيال ل_قوالصأ مالكلا ف مط نذؤيالليقوراذتعالا ف ىنعي (اورفك

 الذ ىلع مهنورقيو مهباعنودهشي لب دوهشلا ةضراعمىف مهن ذؤيالليقواوب ومي و اورذتعيف

 ةىلعهسفن ىف ناسنالااه ذي ىتا|ةدجوملاو ةظلغلا ىهةبتعملاو باتعلابلطباتعتسالا (نوبتعتسي
 00 وبصغلاوةدجوملا نمهيلعه«سفن ىفام لن زياهمصخ نم باتعلا ب لطيا_تا لجرلاو

 وضرب نأ نوفلكمال مهنأةبآلا ىنعمو هيلع هبضغ ىلع تباثنأ ىلع كلذ لد هنم باتعلا بلطي لاذاو

 ال 0 اربواوعجريواوبو تيفاين دلا ىلا نوعجربالو فياكتراد تسل ةرخآلا نال مويلا كلذ

 ىنعي (اوماظ نيذلا ى أر اذاو) ةرخآلا فرافكلا ىلع دسنمب ايا ذهواضرلا بلطا ضرعتلا

 ىنعي( ند رظني مهالو) باذعلا ىنعي (مهنع ففخ الف) ماهج با ذع ىنعي (باذعلا) ىصاعملاورفكلاب
 ار

 ئ دا

 اوقلاف)ةمل امه ذخننو مه دبعناوأباب رأى نعي (كنودنمو وعدنان ذلاانؤاكرشءالؤهانب راولاق)

 وب ذاك منارافكللتلاقم انصالا نأ ىنعي ( نوبذاكل كن !لوقلا )اهي دباعملا ىنعي ( موبلا) مانصالا

 َّئ لا اهنمحصي ف يكف ماكتتالداج مانصالا تاق نافانت دابعى لاك انوعداموةطل انتيمستف

 -> لقعلاو قطنلاوةايحلااهيف قلخ ةرخآلا فاهداعأو اهئعبامل ىلاعتو هناحبسهتننانا دعببإل
 زوفةراقحلاوقلذلاةباغوف ىهو رافكلااهاريورافكلا ب ذكت ”نًاهنعب واهتداعا نمدوصقملاو كلذ

 35 1 ًاوداقتو هلاوماستسا مهنا نسب( سلا ذئموبلا ىلا)نيكرسشلا :ب (اوقلأو)ةرسحو ات كلذب

 هىتعي (نورتفياوناك ام) نيكرمشملا نعلازو ىنعي (مهنعلضو) ًايش مونط آمهنع نغنملو مهف
 م ىن_عي(هتلا ليبس نعاود_صواورغك يلا ) مط عفشت مانصالا نا مطوق ىايندلا ف نوبذكي



 )/١1( مكلزانمفةرارق(مكتماقاموبو) لاحترالااهنوكسو نيعلا حت

 ةراخلا ن.ةذختلاتويبلاىهورخ آن اكم ىلا ناكم نمهلقن نكك الامام دح أ نيمسق ىلع نكاسملا نا عاد

 هذختملا طيطاسفلاو مايخلا ىهو رخآ ناكم ىلا ناكم نمهل-ةن نكع امىناثلا مسقلاوامسوحنو بشخلاو

 موي ف ىنعي( منع مود )اهلج كيلع ف ىنعي (اهنوفشتتست) ىلاعتهلوقب ةراشالااهيلاو ماعنالا دواج نم | ا

 فخُنو ىنعبإ (مكتافا موب و) كل ذوحنو ى وأ ءام باطل اوهةيدايلا نعظو مرافسأى ىليحرو عريس أ
 | اهراب وأواهفاوصأ نمو) نينلاحلا ف ميلعلقنت :ال ىنعملاورضحو نتماف| فاما يلق ١

 اناثأ نو نخت' ىنعي (اناثأ) زعملاراعش ا ولب الار اب وأونأضا!فاودأ نمو ىنعب ماعنالاى ا ةدياع ةءانكلا |

 اناثأ سارع نء١لاقرثك اذا ثاثألاملل لمقو فتاكتورثك اذا ثأ نم هيصاوريبكسلا تيبلا عام ثاثالا |

 ثلئالاهريغلاقو عاتملاو ديبعلاو منغلاو لبالا نم عج أ لاما ثاثالا تقلا لاقواعاتم هاج لاقو الام ىنعي |
 ىنعي ( نيح ىلا )هب نوعتمياموهواغالب وىنعي (اعاتمو) كلذوحنوةيسك الاوشرفلا نمتببلا عاتموه |

 فطعلاواوب هرك ذىتح عاملاو ثاثالا نيب ق رفىأتلقنافت ,وملا نيح ىلا ليقو ثاثالا كلذ ىلبي نيحرىلا | ا

 هيف ل ديف كلذريغو هتاوحوتيبااتالآ انمرث 5 ام ثاثالاتلق قرف نم لهفةرباغملابجو» 30

 مل لعج هللاو) لع اهنلاو نيتظفللا نيب قرفلا رهظف ةصاخ تيبلا ىفدب عفت :نام عاتملاولاملا فانصأ عي

 راحيشالا ا هودربلاو رخل ةدش نمهب نولظتسنام كل لعج ىنعي (الالظ قلما |

 ناري اوبارسالاكدربلاو رماة دش نمهسيف نكستسياموهو نكع ج (انانك ًلابجلانمكللعجو) |
 دريااورحلاة دش نمهيقيامهرفس ف جاتحار ةاساذاف اريقفوأ امنغنوك,نأاماناسنالا نال كلذو اهوحنو | ْ

 انويب ماعنالادواج نم لعجوهلوقب ةراشالاهيلاواهبف نكتسيلهرفسىف مايخا هعم بحصتسف ىنغلا امأفا ١

 كل لعج هللا او هلوقبةراشالا هيلاواهوحنو فوهكلاو ناطي+لاوراحشالا لالظ ىف نكح :سؤرعقفلا امأد |

 هتدش عف دبامو لالظلا ىلا مهتجاح ورلاةديدش برعلادالب نالواناك أ لابخلا ع نه مل لعجوالالظ قلخاما

 ةرهاظاويف مهيلعةمعنلا ن الاهم مهيلعنانتمالا ضر عم ىف ىناعملاهذهةللارك ذببسلا اذهافرثك أ ول ْ'

 كاذريغو فوصلاو ناتكلاو نطقلا نما يئواصق كل لعجو نعي ( رملاكيفتلبارس مل لس جول
 كيفن ليبارسو) هيلع مالكا ةلالدلامثدحأ أرك ذبىنتك افدربلاوىناعملالهألاقرحاةدش نم كعنم |[

 مسأب ىفكيقت ىنع برها سأبلاو حالسلا نمبرحلا ف سبليامرئاسو نشاوملاو عوردلا ىنعي (مكسأب
 لابجلان كل لعجوىلاعتلاقف مهن :ةرعمردق ىلع نارقلالزراع1قايشار ل اءاطعلاق بيدي نأ حالدلا

 اهرإب وأراهفاوصأ نمو لاق لابج باهصأ اوناكمهك-اورثك ًاومظع ل وهسلا نم مط لعجاموانانك أ
 ىلاهتلاق اكو رعشورب وو فوص بات اوناكن كلورثك ؟ناتكلاو نطقلا نم مط لعجامواهزاعشأو

 ميقتلاقوجلثلا نوف رعيالاوناكمهتك-اورثك أجلثلا نملزت امو درب نماهيفلابج نمءامساا نم لزني و

 اوي( كلنك) لاو ساس رار طر اا اوناكمهن كلك ًادربلا نم قيام مط لعجامو :

 ةكملهأأي كلعل ىنعي (ن وماست <لعا) نيدلاوايندلا معن و( م) معنلاهذهمكيلع منأك

 ىلاعتهلاالا تاماعنالاهذ_هىلعردقيالهننوماعتوةعاطااوةدابعلاوةيب وب رلاوةيناد_>ولاهلل ن كلل

 تاذالاورفكلا نمهيفم هاماورث ودمع اي كقيدصتو كب نامالا نععا 7 .رعأن اف ىنعي (اولونناف) ْ

 , (نيبملا غالبلا كيلعامتاف) كيلعال مهبلع كلذ لاب رامافةيويندلا ||
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 ةمسالو ستءع كلذ ىف كيلع سل ىنعب

 (ثلاث - (نزاخ) - 60

 : ءاخ را ىفمثةدشلا ذو |

 لاق(اهنوركسيمث هللا تمعن نوفرعي) هل اوقب ىلاعتهنلا مهمذ مث كلذ تاعف دقو غالبلا كيلعامنا هصقت

 نعظلاو مهريغنيعلاحتفب وىاشو فوك نيعلان وكسب ( منعظ موب) لقنلاو ضقنلاو برمضلا ىف لمحل ةفيفخاهمورت 0 |
 رفسلا تاقوأىف مكيلعةفيفخاهما ىلا

 ىنعمي مويلا نا ىلعرضضحلاو

 (اهفاوصأ نمد) تقولا

 تاضلا تفاوض ئا

 لبالاراب وأو (اهرابدأو)

 زعملاراعشأو (اه ا 9

 تيبلا عاشم (انانأ)

 هبعفتني أ يشو (اعاتمو)
 نامزلا نمةدم (نيحىلا)

 قلخامت ككل لءجةئاو)
 راجشالا كك (الالظ

 نم مل لعجو) فوقسلاو

 نكعج (انانك ؟لابجلا

 (ليب ارسكلا لعجو) راغوأ ١

 با.كاو ناصمقلا ىه

 رات معز نعل
 هنأالا اًضيأ دربلا قت ىهو
 نالو نب دضلادحاب تك ١

 مهدنع مهر ا نم ةباقولا

 المتحم اريسدربلا نوكل

 دو ديد خلا نم اعوردو

 قوودع حالس منع
 ةدش سأيلاو ؟لاتق

 عقب ماع لاب رسسلاوبرحلا

 هتمعن مث كلذك )١ هربغ

 (نوداتعس كبل
 هنلتمعن ىف نورظنت ىأ

 هب نونمؤتف ةضئافلا

 (اولوتناف) هل نوداقنتو
 مال الا نع رع

 غيلبتل اوهكيلعىذلا نال كلذ ىف كيلعةعبتالف ىأ ( نيبملا غالبلا كيلعاماف)

 منملاريغار دبع ثيح مطاعفاب (اهنوركسنيمث) هللا نماهنا نولوقتي مهناف مهاوقاب هان ددع ىلا (هللاةمعن نوفرعي) تلعؤدوو ره 53



 فلا هوب ضرالاو تاومسلا بيغب دارأو أ هماعمهيلع ؤشودابعلا نعامهيف باغام لعدب صت*+ى أ( ضرالاو تاومسلا بيغةلاو)

 (ةعاسلا مأامو) مهنمدح هيلع علطي ل ضرالاو تاومسلا لهأ نعئناغهماعنأ
 5 ال١ اهمايق ةعرسواهنوكب رق ىف

 خلا كششلا ذه سلو (برقأ) سمالاىأ ( وهوأ) هنملقأ نامز فرعبال 150 ةةلئلاط برضا دافوس

 ىف اونوك ىنعملا نكداو
 رابتعالا اذ هىلعاهنوك

 نا) برقأوه لب ليقو

 وهف( ريدق ئش لكى عهنلا
 ةعاسلا يقي نأ ىلعردقي

 ضعبهنال قاخلاث عسي و
 ىلعلذم تارودقلا

 لاقف هد_ءب اميهنردق

 نوطب نم مجرخأهللاو)

 فلالار يسكب و (مكنتاهمأ
 اعابتا ىلع ميملا متفو

 امهرسكب ونونلاةرسسكل

 ىةديزم ءاطاو ةزج

 تدب زاك ديكوتالتاهمأ
 قارهال يقف قارأف

 ةدحاولا ىفاهتداي زتذشو
 ىألاح (أيش نوماعنال)

 قح نمأيش نيلاعريغ
 ىف مكفلخ ىذلا مس ا

 مل لعجو) نوطبلا
 ةدئفالاوراصالاو عمسلا

 اموىأ(نوركشت لعل

 ءايشالاهذه كيف بكر
 لهجلا ةلازال تالآالا
 بالتجا اوهيلعمدلو ىذلا

 ركش نم هب لمعلاو معلا
 مايسقلاو ه.دايعو عنلا

 داؤفىف ةدئفالاو هفوقح

 وهوبارغفتب رغالك
 ترجى ىتلاةلقلا عوج نم
 مدعلةرثكلا عوج ىرحم
 1 ١ ' بابسالاوةحنجالا نماط قلخا-:ناريطال ت الل ذم( تارخسسريطلا ىلا )ةزجو ىئاشءانلاب و (اوربملأ)اهريغف عامسا
 0 نهفوقوو نهطس و نهضبق ف( نهكسعام) واعلا تمس ىف ضرالا نم دعابتملاءاوطاوه (ءامسلاوج ىف) كال ذأةيناوملا
 1 ةلداو ) قالا نعدب غال قاخلا ناب (نونمؤي موقلتايآل كلذفانا) ةيعيبطلاىوقلاةيصاخ نم مهولا هروصيا فن هيفو

 ىح (ةويي ماعالادواج نم كل لعجر) فلاوأ تن نمهيلاعطقني و هيلا نكت لوعغم نعل فوه (انكس نوي
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 ُغ عشو) نوعظمن نامعو نافعن؛ نامعو ةزج لدعلاب سمأي ىذلاب وفلخ نب ىبأريخج قأبال ىذلا

 لع حالف بويغلا عيمج اعنا وهماعلاكن عةبآلا ف لجوزعهتلاربخأ (ضرالاوتاومسلا
 تاواهمابق ىف ىنعب (ةعاسلا يمأامو) هلوقوهو ةعاسلا مايق لعوهانه بيغلا ليقواهنم ئشهيلع نْحالو

 .طئاوهرمدبلا حلو ةعرسلا ف ىنعي ( رصبلا حلك الا) باسحلا فقول يف سانلا موي ىذلا تقولا ىه
 وةكرحو نامز ىلا جاتحي رصبلا حمل نا ىنعي (برقأوهوأ) اًضيأنيعلا فرط وهو هحتفو نيعلا نفج
 دق ئن لكى عة نا)لوقوهورصبلا حل نم عرسأ ف نوكبف نك لاقأيش دار اذا ىلاعتو هناحببس

 01 زلالاقن وكي امع رسأ ناك ًايشدارأامهمىلاعتو هناحبس هنأو ىلاعتهنلا ةردق لاك ىلعليلدهيف

 - «بنايتالا ىلعةردقلاةعرسفصو ىلاعتو هناحبس هنكلورصبلا حمل نمبرقأ ف ىنأت ةعاسلا نأدارملا

 ل _ (ًأيش نوماعنالمناهمأن وطب نم كجرخأ ةئلاو) لجوزعهوق يا ئشهزجمدالءاش

 جو) ىلاعت لاققف ادن |مئاليبس ى دتيبال ةفرعملاولعلا نعايلاخاهم دبمو ةرطفلا لوأ ىف قلخ ناسنالا

 ا ]هلا نماهساواقتنتل ساوحلا ذه اطعأا | ىلاعتوهناحبس هللا نأ ىنعي (ةدئفالاوراصبالاو عمسلا
 لص ام ىلعاهماول دّمسنل ةيعمسلا لئالدلا ىهوةنسلاو باتكل ا صوضن هبا اوعمستل عمسلا كل لعؤ علا
 دحو ىلعاياولدتسنق هتاقواخعبن ارغوهناعونصم بئاعاهباورصبتلراصبالا ككل لعج ومني د مأ ىف

 سابع نب الاقو هتيئادحو لئالداهلعج ىتلاءايشالا ىفاعماومهفتواهءاوأةعتل ةدئفالا <ل لعجو

 ن هنأ لاك تاهمأن وطب نم<جارخ نم ؟يلعهبهللا منأاماو رصبتوةللا ظعاوماوعمستلدي ربةبآلا
 رأ من روصو اًوسوكناهم أنوطب ىف كقلخ هللاو ةبآلا ىنعم فل يقوهللا ةمظعاولقعت ا
 ل فلاوزعلا بالتجاوهيلعمتدلو ىذلا لهجلاةلازال تال 7[ ساوحلا < لعج وةعسلا ىلا قيضلا نم

 عل اديةبآلا ارهاظ تاق نافةرخآلا ىف هبكدعسيامىلا قرتلاوهقوقحيمايقلاو هندابعو منم ار كش
 ةاخةإج نمناسن الل ساوحلاهذهتقلخ امئاونوطبلا نم جارخالا دعب ثالثلا ساوحلا لعج

 رك اهتلخنا ىلعلدبالساوملاءذهرس ذريخأتو جارخالاميدفقت ناءاماعلا رك ذتلقهمأ نطب

 الانا امللوقأواهمالك ض عب فرنؤتو مدقت برعلانالو بدترتلا بج ونالواولا نال جارخالا

 ناك ناوهيفاو عفت دب ىذلا تقولا كلذ فتقلخام ”اكف نطبلا نم ج ورخل ادعي ساو+ل هذه

 2 00 :ًاامناىنعي (نوركشتكلعا) لاعتلرقو © كلذلبق تقلخ
 'ءانن نقلوا( تاللذم ىنعي(تارخسمربطلا ىلا او رولأ)ا ب كيلعمنأ نمركشف

 ام ةترئالواليمرشعىتثاّوجلا ىف عفت تربطلا نا ارابحالا بعك لاقءاوطاوهو ضرالاوءامسلا نيب
 ادع ىوماوملا ىاهفافطصاواهطسب واهتحدجأ ضبقلاح ىف ىنعي (هللاالا نيك ام)

 1 ءا قاهفوقوواهنا اريطلاح ىفاهكسم اكس راهللذ الل ذمواه رخسار خسماط نا ىلعاهبلالدتسالا

 : نو ربتعي نبذلامه مهنالرك فلاب نينمؤملا صخامنا (نونمؤيي موقل تايآل كلذ فنا ( لاعت هللا

 ١ كوي نم علل عج ةئاو) كاتو هناحبس اوف هم هربغنوداهم نوعفتني واهي نوركفتيو
 ) تنب وأ ف لأ نم هيفو هيلا تنكسام نكسلاو هن وانك و (انكس) ردملاورخلا نم ىهىنلا
 الوب دالا نمةذخنملا طيطاسفلاو ةيبخالاو بابقلاو مايخلاىنعي (انويب ماعنالادواج نمكل
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 زوجتالهنابدهشي ل قعلا ع ىصق ءاشي فيك هنم قفني وهيف فرصتي وهفالامهنلا هقزر دقر داق كلام مر كوس

 ةبرشإلاةرؤصلاو ةقلخا ىفامماوتسا عمام_ ني ةب وسلا زجتلاءاف لالجالاو ميظعتلا امني ةب وسنلا
 ىتاامانصالانيب ولاضفالاو قزرلا ىلع داقلا ىف والا ل_حوزعهللا نيب ىوسين أ لقاعلازوجيف يكف

 ردقيالىذلاكوامملادعلابدارملاورفاكلاو نمؤمللةللاهب رض لثم ادهليقوةتبلأ ئيث ىلعردقنالو كالمئال

 ىذلاز جاعلاريقفلا ليلذلا ديعلاكراصهتعاطوةللاةدابع نمامور#ناك املهنالرفاكلا وه :ىلع
 هلوةبدارملاوأ رش كلجالىذلا دبعلاكراصاريخ هيف مدقي رالامهثلاقزرا مر فاكلا نا ليقو ئنىلع 00
 راصربحلااو ربااهوجو ىف قافنالاوهتيدوبعوهللا:عاطب لغتشاالهنال نمؤملاانسحاقزرانمهانقزر نمو

 قفني و هف) لاعتو هناحي سهلوق وهو هناض صءاْعَب اوةلل | ةعاط ىارهجوارسق فني ىذلا كلام لار حلاك

 وهو كوامبوه دبع لكو ئث ىلع دقيالاك واما دبع لاق !تلقناف كلذ ىبعةنجلاهنلاهباثاف (ارهجوارسدنم

 داع نمامهنالاعيجاموباععقي دبعلا مسا نالرحخلانمزيقيل كوامملارك ذامناتلقف هرصتلا ىلعردا :رداقريغ

 ىلعنارد_ةيامهنال فرصتلاىف هلنوذألاوبناكملا كوامملا نعدب زرتحائثىعردقيالةوقوهنلا

 ىنعيناي وتس لهل قلو (نووتسيله) ايش كلعالدبعلا نا ىلع ةبآلا هذهبءاهقفلا جتحاو فرصتلا
 رفاكلاىوتسال كال ذكى خسلا ىنغلاو ليخبلاريقفلااذهىوتسيالاكىنءملاو ديبعلاورازحالا ىوتسب له
 وهانسحاقزرانمهانةزر نمو ماشهنلهجوب ا وهاكو اءا دب عهلوق فءاطعلاقو عئاطلا نمؤملاو ىصاعلا
 ىلءلغفتملا ملا جالدماما هيج وح 1 ل (هللدجلا) ىلاعت لاق ملف قيدصلار 3 2

 اطدبالةزجاعداجاهمالدجلا قحتسنالاهافءالؤهاهدبع ىثلا مانصالاهذهال قزارلا قلاخخ اوهوهدابع ١
 لهأهنالهنلا د_جدابعلا عيج ىلع بجيف» ريتال لما كال يح و رعمالو دج أ ىلع

 برضو) مانصالاهذطالةنلد+لانأىنعي (نوماعيال) رافكسلا ىنعي (مهرثك ٌألب) نسحلاءانئلاودلا

 ىذلامكب الاوكب أس رخأ لكس بلو سرخأ مب أ !لكف سرت داو ىذلاوه 00 اامهدح أ نيلجر الثمعتلا ١

 | ىأ (هالوم ىلع لكوهو) لماكلاناصقتلاو ماتلاز رهلاىلاةراشاوه ( ئمىلعردقيال) مهغيالو مهغيال | أ

 هترفش تظاغاذا نيكشلا لك لاقي ةدحلا ضيقن وهو ظلغلا نمدإ_صأ لوقو هلوعي وه سمأ ىلي نم ىلعليقتث |

 ىلع لكوهوهلوقف هيف ثعن, لفهبلع لةئاذا ىمالا نع نالف لكو قطنل ىلع دقي :لقؤظاغاذاناسللا لكو

 مام ةيافكو أ ةجاح بلاط هفرصي وهإ سرب مْيح ىأ (ههجوباغتأ )) هالومىلعليقث ظيلغىأءالوم |
 | هتفصه ذه نم ىنعي (ىوتسيله) مهفيالو نسحالز جاع سرح أهنالحجنبتأيالىنمي( ريختأبالإ

 تايافكوذ عافن ساوحلا ميلسوه نمو ىنعي( لدعلاب سمأي نمو)ةمومداتاقضلا ده تالا وه)

 ةكاصةريس ىلعىنعي (مقتسم طارص ىلع هسفن ىف (وهو) ريخخاولدعلاب سانلا ىمأ, ةنايدودشروذ

 اذهولدعلابى مالا نم نكس ىتح هسفن ىفاهقت :سمارداقاملاعلدعلاب مالا نوكنأ !بجيفموق نبدو
 مائص اللو هفاطلأو هتج .رراث ٠ نم هب مهلمشي وهماعتا نمهدابع ىلع ضيفي امل وهسفنلةللاهب سذناثلثم

 سلا اتا ل ىهو لقعنالو قطنتالو عمستالو عفنتالورضتالداج تاومأىهىتلا

 طارص ىلءوهولدعلاب مأ,ىذلا وه نمؤملاو رفاكلاو نمؤمال نيلثملاالكل يقوةمدخلاو لقنلاو لجلا
 نمؤم لك ىف مومعلا ىلع ةبآلا نوكست لوقلا اذه وفرح ىمأبالىذلا ليقثلا مبالاوهرفاكلاو ميقةسم |

 مقتسم م طارص ىلعوهو سو هيلعمتلا لص ةنلا لوسروهلدعلاب ىمأ, ىدلاف صوصخا ىلع ىه ليقو رفاكو 2

 مالسالاب«سمأي ىلومهلناكو نافع نب نامئعلدعلاب مأي ىذلاليقو لهجوب أ وهو رظلب سمأب ىذلاو |[

 مب الابدار 1|لبقو ر 2 ىتأيالىذلا وهف ىلاعتةنلا ليبس ىف قافنالا نع كاسمالا ناعما. ىلوملاكلذو ا

1 

 أ
 أوهسفن]هب رض ناثلثما ذه و وق ندوةحاص

 نيبىوس نملثمناثوالاهللا, (98*ق) مكتك ارمثاف كلئثم ىألاحلاعضوم فناردصم (ارهجوارسهنم قفني

 كان ني , ترسل وفرصتلا نعزجاع كول دبع نيب ىوس نم لثك ناثوالاهنلاب كك ارمثا ف <لثم ىلاءتلاقفالثم نع زجاع كولم دبع 0 : 0 2 ا

 ويفالامهنلا هقزردق

 هنم قفني وهيف فرصتي
 هزيول كوامملابدقوءاشام

 -اسبعلامسا نالرخلا نم
 نمامهذ اعيجامهيلع عقب

 ىلعردقنيإلب و هللادابع

 بتاكملا نسمزاتعل ئن
 ناردقي امهفنوذأللاو

 ةفوصوم نموفردتلا ىلع

 قباطيل هانقزر ارحو ىأ

 له) ةلوصوموأ ادبع
 ريمضلا عج (نووتسي
 ىوتسالىأ عجلاةدارال

 لب د+لا) نال.بقلا

 نإب (نوماعيال,هرثك أ
 قداز مت هللةدابعلاودجلا
 برضو) لاقف نايبلا

 امهدحأ نيلجرالثمةللا
 ىف ىلعر ,د_ةءال ب ١

 الف سر دلو ىذلا بالا

 ىلءلكوهو) مهغيالو مهغي
 لايعو لقثىأ (مالوم

 هلوعب وه يمأ ىلإ نم ىلع

 (ريخ تأبالههجوباغأ)
 قهفرصي و هإ_سرباهيح

 مهمةيافكو أةجاح بلطم

 لع حسنات اي
 صمأي نمو وه ىوتسي

 ميلسو» نمو ىأ (لدعلاب
 تايافكوذ عافن نسساوحلا

 ماب وهف ةنايدو دشر عم
 ريم اولدملاب سانلا

0 
 ةريس ىلع( ميقتسمطارص

 عفشضالو رضنالت اومأ ىه ىنلا مانصالالو هتمعنو هتجرراث ١ | نمهدابع ىلع ضم ,



 زر ىدارباواضق نيا فريد فتوءافلابىنلاباوجهنالبصنلا عضوم ىةيلففةلجج عضوم ف تهقو ةيمساةلج (ءاوسديفمهذإ)
 ابو متي نووسنال متأ مط لاقفءاكرشهلاواعج نب ذالهنلاهب رض لثموهو قزرلا ىف مهديبع عماووتسيف مهئامبأ تكلم

نبفأ)» رشىلى ديب ءاواعجتن أ ميضرفيكف ؟<سفنال كلذ نوضرئالوءاكرشميف مهنولعجت الو مكياعدب
 لبر نودحجبهللا ةمع

 ,زأن ممل لعجو) منج نمىأ (اجاوزأكفنأنمكللعجهتلاو) (4*#9) ةمعنلادوجةلج نم كلذ لم
 لا ىنعم ىف ليقوهدابعو هقلخ هللا, نول دعت فيكف هلام عيج ىف كوله كر سشب نأ ىضرب دحأ دم 301 اح ْش يو سو 7

 ١ ل ليك اعل ا 3و تا بارك يول

 مقزر نودربى اوما نأ نيسحنالق (ءاوس) هقزر ىف ىنعي (هيف مهفلاعبج مهقزارهتلا كيلامملاوىلاوملا سب 3 0 ةيزرونب
 )/نا نايبهنمدوصقملاو كيلاممللىلاوملاىدب ىلع هارجأهّنلا قزر كلذ لب مهسفن أد نع ن.مهكيلامم ىسن كيلاوتناقلا لوق

 هللا قزريال كلاملا ناوءاوس قزرلا ف كيلام_لاو ىلاوملاناوهقلخ عيب ىلاعتو هناحبس تلاوه | ل ةؤهىف ىتاتخا 8
 و . - . 5 5 0 1 5 8 9

 0 :راكنا هيف (نودحج نها ةمعنبفأ) لوقو و ىلاءتوهناحبس ةناوهكلاملاو كيااملل قزارلا تانبلا ىلع ناتخالا مه

 ع لا نعي (اجاوزأكسفن أنم مل لعج هتلاو) لجو عهلوق و هريغاو دبعو هللا ةمعناودتج ثيح [أ ىنعملاو دالوالادالوأ ل يقو
لكلا عي ماعباطخ هنالاجاوز أ < ذج نم ل لعج ليقو تجوز ءاوح مدآ نم امدخ ىأةدفح ل لعجو

 7 د" ابهصيصختف 

 محلاصم ىف نودفحن

 مفزرد) َن :اونمعلو

 نالاهضعب ىأ( تابيطلا نم

 ةنجلا ىف تابيطلا لك

 اهنم جذو.تااين دلا تابيطو
 اموه(نونمؤب لطابلابفأ)

 اهتعافشثو مان صالا

 مالسالا ىأ(هللاةمعنب و)

 لطابلاوأ (نورفكبمه)
 دمه ةمعنلاو ناطيشلا

 وأ ملسو هيلعفللا ىلص
 مط لوسام لطابلا

 ميرحن نم ناطيسذلا
 امهريغوةيئاسلاو ةريحلا

 هللا نود نمنودبعي و)

 نءاقزر مط كامالام
 (ًأيشضرالاو تاومسلا
 كلميالداجوهو منصلاىأ

 قزرلاف أيش قزري نأ
 ىنعيو ردصملا ىنعمبن وكي
 ' " تاوملا نمواليلق ىأهنمالدب ايش ناكقوزرملا تدر أن اوأ .ثقزرب نأ كلالى أ يشهب تبصنر دصملاتدرأن اف قزربام
 بالو) ف اريمضلاو قزربامامما ناكناةفصوانابن ضرالا نمالوارطمتاومسلا نم قزربالى أاردصم ناكن ا قزرللةلص ضرالاو
وب رضتالف) مهنم كلذ ىت أ: الو هوكلع نأ مهنك<الو قزرلا نوكاجال ىنعملاو ظفللا ىلع كالاعاللاقام دعب ةطالا ىنعم فهنال

 5 1 'ّ ا

 .هانقزر نمو ْئمىلعر دقيالاكولم)الثم نملدب وه (ادبعالثمهنلا بر ض) لاقف لثملا برضمتلوالاهجولاو كلذ نوماعنال

 تب ٠١

4 

 2 اااذلب

 لل ةسدقلا ف عرسلاوهو دفا عجة دفحلا (ةدفحو نينب كجاوزأن م كل لعجو) ليلدلا فالخ
 تفلتخا مثةغللا فهلصأ اذهف كتعاط ىلا عرسن ىأ د فحنو ىعسن كيلاوءاعدلا ىفهلوق هنمو ةعاطلا

 317 :ااضيأد دوعسم نإ نعو هنانب ىلع لجرلا ناتخ ا ةدفحلا عضل اودوعسم نب! لاف مهبف ني رسفلا

 ف مهنوجوزت تانب ونينب كجاوزأ نم كا لءجوةبآلا ىنعم نؤكيلوقلا اذه ىلعف لوالا ىنعمب وهف

 كون الا مهدهاجلاقو مدخلا مهكاحضلاو ةمركعو نسحلالاقوراهصالاو ناتخالا مهببسب كل

 4 نبذلاةنهملا لهأ مهل قو هنومدخب وهنونيعي نبذلا لجرلا دلو مهءاطعلاقو كدفحذقف كناعأ

 نوني ؛نيذلادالوالارايك ةدفحلاوراغصلا مهنينبلا ىلكلاو لتاقملاقو دالوالا نم نومدخي و

 لكو هنماوسدل نيذلا لج .رلاة أ سماونب مهناهنعى :رخأةنا ورفودلولادلو مهسابعنب!لاقوإمع ىلع

 5-5 اريغمهةدفحلانافةلجلاب و كرت_ثملا ىنعملا بسحب لكلا لمتحي ظفللا نال ةب راق:ملاوقالا

 . 1 من ىلا منلا نعي (تابيطلا نم ك<قفزرو) ةرباغم مهنبب لع ةدفحو نيب لاق ىلاعتو هناحببس
 نونمؤيلطابلابفأ) هلك كلذ نملالحلاةباطتسملاةب رشالاو ناويحلاو بوبحلاو رامللا عاونأ

 !ماهغتسااذهوادلوو ةبحاصو اك, ثىلن أن وقدصي هانعم ل يقو نونمؤين اطيشلابليقو مانصالاب
 ءم ليقو هريغىل مهيلعهب هللا منأامن وفيضي مهنأىنعي( نورفكي مههنلاتمعنب و) كلذ مط سيل ىأ
 الا ىنعي (ضرالاو تاومسلا نمازر مط كلالامهنلا نود نم نودبعي ول .طهنلا لحأام نو دحجت
 !!ىىذلاتابنلا جارح ىلع زور ديالو هنئازن تاوملا ىف ىذلارطملالازنا ىلعر دقتال ىلا

 .طتب الو ايش قزربالام نو دبعيهانعم ليقواريثك الواليلف أ يش قزرلا نم كلل ىنعي (أيش) هندعم
 لاثمالاةنباوب رضتالف) رض مفدوأ عفن لاصيا نعمانصالا زجترك ذب ئيش ىلع نوردقيالو ىنعي
 كسفهكلم وه ديبع مهاكق لحل !نال هقلخ نم كب رسثالو هيدشالو 4 لثمال هبا هقلخب هنلا ا وهبشنال
 هل لا مالا ب رض نم هياعمتتأ م ىنعي( معي هللا نا) زجاعلاب رداقلاوأ قوزرمابق زا رلاوأ قولخلإب قلاخلا

 ةىلعر دقي الك ولما دبعالثمهنلابرض) ىلاعتهلوق عه لاثمالا نم4 نوب رضناماطخ (نوماعنال

 دو هناضيسوه برض مهماعة/ة/لاثمالا برض نع ىلاعتو هناصبسهنلا مهاهنامل( انسحاقزرانمهانقزر
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 سانلا لكل ءافشهنا لقبول اوءافشميف بلغالا ىف هناو بلغالا جرخم جرش هناةرارخا جيهيوع ارفصلا باحصإي
 ةب رمثالاو هب همامتوالا ناجاعملا نم نوجتم لقو نرسم نمرثك أهعفن ناوءاودةلجلا فهنكلو ءادلكل
 ءافشدناىئانلالوقلاو ادج ةريثكهعفانمو نيدورملاخيويشلاو متلبلا باعصال ةعفان لسعلا نم ةدخنملا
 نمءافشهنال نار قلا ىنعيسانللءافشهيفهلوق فدهاجلاقو ىدسلالوةاذهو هيفاهؤافشىتلا عاجوالل

 د وعي نأب حب ريمضا!نالحصأ لوالا ل اوقلاو سانللةجرو ىدهوهوةلالضلاوةلاهكلاو كرشلا ضارمأ

 ريمضلاع حرب نأ ىلوأوهف لسعلاوهوبارشاهنوطب نم جري ىلاعتهلوقاهب رقأو تاروك فلا برقأ ىلا
 نوربتعيفىنعي (نوركسغتيموقلةببأل كلذ ىفنا) ىلاعتوهناحبسهلوقو و روك ذم برقأ هنالهيلا ْ
 مدعلا نمكدجو أ ىنعي (مقلخةللاو) لجوزعملوق و انتردقوانتينادحو ىلعانرك ذايمب نولدتسي و ١
 الوهك اماوانابشاماوانايبصام| مكلاجاءاضقنا دنع ىنعي (8 افوتمت)ايشاونوكست لو دوجولا ىلا كجرخأو ١

 عب رأهناسنالار مجءاماعلاضءب لاق مرطاوهوهفعضأوهأدرأ ىنعي ( رمعلا لذرأىلا درب نم كنمو)
 بابشلا نس ةياغوهو ةنس نيالو ثالث غواب ىلارمعلا لوأ نموهوءاغلاووشنلا نماطوأ بنام

 لاكوةوقلا ةباغوهو ةنس نيعب رأىلاةنس نيثالثو ثالث نموهو فوقولا نسةيناثلا ةبترملامثدشالا غوابو
 صقنلا ف ناسنالا عرش ةبترملاهذهو نيتسلا ىلا نيعب رالا نموهوةلوهكتلا نسةثلاثلاةبترملامث لقعلا
 اهيفورمعل اس [ىلا نيتسلا نمطاطخحتالاو ةخوخييشلا نسةعبارلاةبترملامث رهظيالايفخاصقن نوكي هنكل |

 ةنسنوعبسو سر معلا لذر أ هنعةطنا ىضر بلاط ىنأن ب ىلعلاقو فرخلاو مرا نوكيو ضقنلا نيبني |
 مهللا ل وقي ٍإسوهيلعمتلا ىلصةننالوس .رناكلاق سن أن ع(ق)ةنس نوعسنةداتقلاقوةنس نونامثليقو |

 ةنتف نمكب ذوعأوريقلإ باذع نم كب ذوعأو لخبلاو مرطاو نيجلاو لسكلاوزجلا نم كب ذوغأىآ |
 ىامهللا تاوعدلاهذهب وعدي لسو هيلعفتلا لصةنلالوسر ناك لاقهنعىرخسأ ةياورىفو تامملاوايحنا |
 معياليكل) ىلاعتهلوقوعف تامملاوايحلاةنتفوربقلا ب اذعورمعلا لذرأو لسكتلاو لخبلا نم كبذوعأ |

 ىكل سابعنب!لاقوربكلا ببسب لعن اك امنايسنب ةيلوفطلاةلاح ىلا عجري ناسنالا نا ىنعي (ايش لعدعب
 جاجزلالاقو همرهةدشلاب_ثرومالاب«ماعدعب لعبال ىتح هانعم ةبدتق نب! لاقوهل لقعال ىذلا ىصلاكر يصي

 ردقاكهنأهبردق نمهنلا مكي ريل الهاج ا لاعناكن !دعب ريصيفافرسإةع بهذي ىتحربكي نمكنم ناو ىنعما |
 .هنأهنردق نم ك< ريل لاقولوهنعالو قنمهندجوا ذكع لهجلا ى معلا نمهلقن ىلع داقهنأهئايحاو هتناما ىلع |

 توملا دعب ثعبلا ةثك ىلعاليل د كلذ نوكمل هتتاما دعب هئامحا ىلع داق هن ال هجلا ىل معلا نمهلقن ىلعر دقأك
 هللادنعةمارك الاءاقبلاورمعلا لوط دادزبال لسملا نال نيماسملا فا ذه سبل سابع نبا لاق د وج أ ناكل

 نيذلاالاهلوق فلاقو أيش لعدعب لعبال ىتحر معلا لذرأ ىلا دريم نآرقلا أرق نمةمركعلاقو ةفرعمؤالقعو
 رفاكلادب رينيلفاس لفم ,ءانددر مى لاعتهلوق ف سابع نب |لاقو نر قلااؤرق نبذلا مهتاحلاصلااوامعؤاونُمآ
 عنصاميىنعي. (ميلعةنلانا) ىلاعتهلوقو عي تاحلاصلا اولمعواونمآن يذلاالا ىلاعتلاقتف نينمؤملا ىنثتسا م

 هندان ا ىنعي (قزرلا ف ضعب ىلع كضعب لضف هتهاو) ىلاعن هلو دب ربام ىلع ىنعب ( ري دق )ئا دعأو هئايلوب ||
 ىف ضعي ىلع كعب لضف كورا ىلع للقو دحاوأرثكو دح او ىلعرتقو قيضو د> او ىلعطسب ىلاعتو هناب

 لهجلاو علاو عبقلاو نسح او مقسلاو ةحصلاو لقعلاو قاد او قالا ف ضعب ىلع كضعب لضف كل ذك قزرلا |!
 نيذلااغ) ةيناب رلاةردقلاو ةيطالاةمكحلاهتضتق اامباذهو هلككلذ ىف نوني ابتمو نوتوافتتم مهف كلذ ريغ

 هناصبسةللا لوقي مهديبعو مهءيفاووتسيىتح ديبعلا نم ىنعي ( مهناميأ تكلمام ىلع مهقزر ىدارباولضف
 ىناطلسو ىكلم ىف قاكرسشى ديبعاواعج دقوءاوس مهتقزراهف مهكيلاغو مهاونوك,نأ نوضربال مهىلاعتو

 لهلوقي لجوزعةنلاهب رض ل ثم. ةداتقلاق هتلءاكرمث مانصالا اواعجن ثيح نيكرسشملا ةجلاهذهم مزلي ||

 موقل (ةبآل كلذ فنا)
 بيع ف (نوركسفتي

 هلنانا نوماعيف اهرمأ

 اهظفو كلذ, اماعاهعدوأ

 لوقعلا ىلوأىطعأك

 م مقاعشساو) لوم
 م اورأضبفب (5 فوت

 نمكنمو) منادبأ نم
 ىلا ( رمعلالذرأ ىلادرب

 سجوهوهرقحأو هسخأ

 نونامثوأ ةنس نوعبسو

 دعب لعياليكل) نوعستوأ
 الئلوألعيام ىسنيل ( ايش لع
 نا ) هماع ىلع معة داي ز رعي

 ليوحتتا كح (ميلعتا
 وأ لك الا نملذرالاىلا
 ءايحالا نم ءانفالا ىلإ

 ءاشيامليدبن ىلع( ريدق)
 هنلاو) ءايشالا نمءاشرإك

 ضعب ىلع كضعب لضف
 ملعج ىأ (قزرلا ف
 مقزرف قزرلا ف نيتوافتتم
 مكيلاممقزرامم لضفأ

 نيذلاف) <لثمرشب مهو
 كالملا ىنعي قزرلا ف (اولضف

 مهتزر) ىلحت (ىدارب)
 (مهتاميأتكلمام ىلع

 اودرت نأ ىنبني ناكف
 مييلع هومتقزرام لضف
 سلملا ىف اوواستت ىتح

 مالو
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 نمهنال(سانللءافش هيف)

 لقوةعفانلا ةبودالا ةلج

 نيجاعلا نم نوم
 لسعلاهيفءايطالارك ذيب
 ءاف_ثدهنا ضرغلا سلو

 لك ناك ضيم لكل
 هربكسنتو كلذك ءاود

 وأهيف ىذلاءافشلا ميظعتل
 نالءافثشلا ضعب هيف نال

 سصخ تابئالا ىف ةركنلا

 نطب قالطتسا لجراكشو
 مالسلا هيلع لاقف هيخأ

 هدازلاقوهءافالسع هقسا

 مالسلا هيلع لاقفارم#
 نطب بذكو هللا قدص
 هاقسفالسع هقسا كدخأ
 دوعسم نبا نعو حصق

 ءافش لسعلا هنعهللا ىضر

 املءافش نآرقلاوءاد لكن م

 نيءافشلاب ميلعف رو دصلا ف

 عدب نمو لسعلاو نآرقلا

 لحتلابدارملا نا ضفاورلا
 نامهضعب نعوهموقو ىلع

 امناىدهملا دنع لاقالجر

 نم جرح مثاهونب لحنلا
 لجر هللاقف ملعلا مهن وطب

 كتنارسششو كماعطهللا لعج

 مهنوطب نم جرح ام
 هب ث دحو ىدهملا كحضف

 ةكوحضأ هوذا روصنملا

 مهكيحاضأ نم
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 : ! اذهل

 سي ندبلا لخاد ففي وجن لكن اباهنوطب نم جرخيىلاعن هلوق نعباجأو لسعلاب ىذغتت ل حنلا
 ازعل لل وبمنادحاشنامل حصأ و ىوأر هاظلا لهأ لوقو اههاوفأ نم ىنعي اهنوطب نم جري هلوقف

 اوقاذه دضعي و اضي ا هيفاهمعطواهحب رواهنول دجوب كلذكو لحنلا اهلك أت ىتلاراهزالا ها
 .: يت اف كنمدجأ ىتااجيرلاهذهاف تلاقاللاق ريفاغم تلك أهلا سوميلعهتلا لص ىنلا جاوزأ

 رج مخ ٌءارلاهب ركريفاغملاهل لاقي خمص لو حلطلار جشاطف رعلاطقرعلا حن تسرست لاق لسعةب رش

 ةا سر اذهب تيثفةهم ركلاةحئارلاهل ىذلا طفر ءلا نءتعرو تلك أ طفرعلا هل

 ءابطالاةهلاقامالدحن رو هنولو لحنا هلك ايام عطدخحي روهنولو لسعلا عط ىفدجوب هناو نب رسفملا نم

 7 0010 ,رقت لسعلاةعيبط ناهلوقوة دجاو ةعيبطو دحاو نول ىلع ناكل الط ناكو لهنال لط

 دلا ف سباي راح لسعلا جا صور كسلا نم فطل أ وهو ةرار+-ا ىلا لدعم نيبجرتلا جام نالرظن هيف
 ْ أاذا نطبلا ظفل نالر ظن هيفانطب ىمس ندبلا لخاد ىف في وجت لك هلوقوريبك قرفامهنبف ةيناثلا

 1: بارثلا ف ىنس«ي (هيف) ىلاعتهلوقو#) معأمنلا اوهريغو ناسنالا نطب لثم فورعملاوضعلاالا هبدرب م

 : ففهاوق ف ربمضلاذادوع_سم نباو سابع نبا لوقا ذ هو (سانلل ءافش) لحنلان وطب نم جر

 : | ىلعوأ ض رم لكل مومعلا ىلعوه لهءافشلا اذ هىف اوفلتخا دقو ل_سعلا ىلا عجري س انلل

 ع 11ش علوا د كنسي للا ناامهدح بلوق لع ض منوه ضرمل

 و اونآرقلا نيءافشلاب كيلعهنعى :رأةياورفورودصلا فاملءافش نآر قلاو ءاد لك نمءافش

 ةاهنوطب نم جرخت ارقي و ل_علاب عضوملا خطلالا يثالوةحرقهب جرحت تناك ام .رمع نبإ نا عفان

 3 ءوهيلعهللا لص ىنلاىلا لجرءاج لاق ىردحلا دعس ىنأ نع( ىقإ) سانلل ءافشم يف هناولأ ف لتخم
 ةس ىلا لاقف هءاج ماقسفالسعهقسا سو هيلعهتلا ىلص هنلالؤسر لاف هنطبقلطتسا أ نا

 الا هدب 0 | ١ تاسع هعسالا ةفتعبارلاءاب ثا ىع تالا لاف اقالطتساالادزي لف

 للا | ضعب ضرتعا دقوأر فما ةف كيخأن طب ب ذكو هللا قدص ل سو هيلعهتلا ىلص هئلالوسر لاقف

 مو 4 كف لهسم لسعلان | ىلع نوعمج ءامطالان |لامقف ثيدحلا !ذه ىلع ض صمهبلق ىف نمو

 "عاون أ نم لصح لاهسالان ابطلا علب ابخلل] شرما اذه ىلعدرل ىف لوقنف لاهسالاهب

 1 نافايلفوشيبللا كرتت ناب هجالعنا ىلعا ذهلئم ف ءابطألاعجأ دقو تاضيطاو مختتلااهنم
 ؛ | دع تاوسم هرضف اهسحامامافةيقابةوقلا تمادام تنيعأ لاهسالا ىلع نيعمىلا

 ههلاهسا كرتي هؤاودفةضيهوأءالتما نمهباصأثي دحلافروك ذملاصخ كلالاهسا نوكنأ

 ة نا ىلاالسعهدازفالاهساهد ازف لسعلا برمي )سو هيلعهندا ىلصةللا لوسر هيماف هنن وقتوأ هيلع
 «ىعأ نادانرك ذامب تبثف لىعلا برش هقفاوب هب ناكىذلاظلخلانوكي و لاهسالا فقوف ةداملا

 ةانساواط لهاج هيلع ضرتعملا ناو بطلا ةءانص ىلع راجل سعلا برعشب لجرلا اذه إس وءهيلعهللا
 | ارك ا ذيعنرنكو مهانب ذكل هوب ذكو ل لب ءابطالالوقب ثيدحلا قيد صتراهلتسالا

 ااواهم ضرتعا ىتلا بطلا ةعانص نسحالهناب ضرتعملا !ذط اعف دبطلا ةعانص ىلع ىراجلا باوجلا

 الاول لع | اعانشا لم هنأ لمح كيخأ نطب بذكو هللا قدص سبعا ار |وقو

 ف ىتعي هللا قدصلاق اهلا ىف هعفن رهظي ملامأف كلذ دعب هعفن رهظيس هب رمشنل ه يمأ ىذلا لسعلا

 1 تأوهدارع مع ؟هللاوةيملوأ فءافشال كلاجتتساب ىنعي كيخأ نطب بذكوءافشهيف نا نمهب

 رمح جيمي و ءارفصلا باخصاب رضي وهو سانلإءافش نوكيف يك اولاقناف إسوديلع هللا ىلص
 :كللءاقشهيفهلوق نااضي أضارتعالا اذه نعباوجلا ىنانلق شطعيو نإ رورحلا بابشلاب



 انف

 (نولقعي موقا) ةصضاوةح وةلالد ىنعي (ةبآل) هدابع ىلع ماعنا نمرك ذىذلا ىنعي (كلذفنا) مالا

 ءايشالاهذط نا ةرورضاإب لءوهتبنا دحوو ىلاعتهللاةردق لاكىلع ةبآلاهذهم ل دتسا القاع ناك نمنأ ىنعي.

 ىلاعتوهناحبس ةظارك ذامل(لحلا ىلا كب رجوأ أو ) ىلاعت و هن ا>عيسهل اوقؤدب ربامىلعارداق اريدمواقتلاخ

 قزرلاوركسلا جاراو مدو ث رف نيب نه نإللا جارسا نمهتنادحو ىلعةلادلا هةعنص بئاجعو هدر دقلثال ,

 ةفيعضةباد نم سانلل ءافشهلءج ىذلا لسعلا جار ا ةبآلا» ذهىفركذ بانعالاو ليخنلا تارك نم نسحلا ١
 د رف لكفدا رلاو لسو هيلعهنلا ىلص ىننا هيف باطخلا لصتلا ىلا 00 1

 اهطربدملا ءايشالا عي قااحلا هناو هتبنادحوو هاد ردق لاكىلعهب لدتس ركسفتو لقعهل نمم سائلا نم

 ص رعدلاو زصرلاليبس ىلع مالكلابنوكيكللذوةعب رسلاةراشالا ىحولا لص و هتردقو هتمكح فيطاب

 ريختو ماطا هتايلو أ ىلاو جو ةنايدن ًأىلا هنلااومقلي ىنلا هلال ةملك لل لاق , ودرج توصب نوكي دقو

 قردقواهدشراهمطأ اوهلاهقلخاملاهر خس هنأ |ىنعي : لحنلا ىلا كب رهو ًاوىلاعتهلوق هنموهل قلخ انريطلا /

 سدسم لكش ىلعاتويب ىنب:لحنلا نا كلذورمشبلا نمءالقعلااهنعز تي ىنلا ةبيدتلا لامعالا هذه اهسفنأل

 ريغوأ ةعب يصوأةثلثموأ ةرو دم تو.بلا تناكو لاهءابط درج ضعب ىلءاهضعب دي زبالةب واستءعالضأ نما
 اذه ىلءاويننتن أ ىلاعتو هناحبسهللااهمطاف دوصقملا)_ده-املو للخاهندب ايف ناكل لاكشالا نم كل ْ

 اريمأاهيلعل عج نأ اضب , |ىلاءتةننااهمطأو ةعئاضةيلاخةجرف ةولاخ هتف لصحالىذلا سدا كشلا

 ىمسي وةقلخ اهمظعأو ةثجاهربك أربمالاا ذه نوكي ود سعأ ل ثتمتوهعيطت ىهواهبف حلا ذفان اريب 1
 لكباب ىلع تلعج نأ اضي أى لاعتوهن احبس ةننااهمطأو ىرهولاهاكحاذك اهكسام ىنعيلحنلا ب

 رودتفاهتوب نم جب .ركاهتأاضي أ ىلاعتو هناح بس ةنئااهمطأواهيلا لوخدلا نماهلهأ ريغ كمي 0

 ىلعةلادلا ةبيجملا صاوخلا هذهب فيعضااناويحلا|ذ_هزاتماالواهنع لضتالواهتويب ىلا عجرت مث ىعرتو

 ا
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 نون سانلا نا ةداعلا ترج دقو مهدنع سانلا هيب رب وتوببلا ىلا ىواي ىذلاوهو ىلحأهنمو فوهكلا ىلا

 ىنعي (تا املا لك نم ىلكم) مو ركلانوشرء.ىذلابدارأد زنبالاقواهبلا ى وأن ىتح نك امالا ظ

 ين( لل اساف) مومعلل تسيلانههلك ةظفلفراغلا عيج نملك ًانالاهنالتار ملا ضعب ن 7 ؤ

 اهنأ ىنعي لبسال تعناهنا لبق (الذ) تارُهلاِباطلجالاهيف ىلخ دتواهيكل ست نأهنلا كمطأىتلا ق "1 ؤ
 ىنعي لحنلل تعن للذلا ليقوهكل ست ناكم اهيلعر عوتيال هاج لاقاهكلاسم كلةلهسم قرطلا كلةللأ /
 أودارأواواش ثيحونلا ناكم ىلااهناكم نماهنواقني مهنا ىتح مطةداقنمةعيطم اهمإب رالةرخسملا ذماهت
 رفداورجأو ضيب أن يبام ىنعب(هناولأ ف لتخس) لسعلا ىنعي. (بارمشاهنوطب نم جرخ) مهياع ىصعتسنال

 ةردقب السعاهنوطب ىف ليحتسي وراهزالاوراُملا نملك ًانامردق ىلعكلذو لسعلاناولأ نم كلذ 3 |
 نأ بطلا بتكضعب ىف ىأرهنا ىزارلا نيدلار فن مامالا معزو باعللكل يس اههاوف أ نم جرخ مث ىلاعت أ

 ل أتف لحنلا هعمجتفرجشلا قاروأوراهزالا ىلع عقيف نيبجنرتلاكل زتيءامسلا نم لط

 وه كل ذفريثك ئنةيلطلاءازجالا كلن نماهنويب ف عمتجا اذافدب ىذدغتلاهسفن الاهتوس ىف هضعل رح 1 1

 نادهاثناافاضأ أو لسعلا ةعيمط نمبر ةئ نابجنرتلاةعيبط نال لقعلا ىلا برقألوقلااذهلاقو لعل

 ١ ا

 ا

 ا

| 
 ١
1 

 موفل ةبآل كلذ ىف نا)
 ىلاكي ر جوأونولقعي

 ىدختانأ) مهأو(لحنلا
 نأ ىه (انوي لابجلا نم

 هيف ءاحالا نال ةرسفملا

 جاجزلا لاقلوقلا ىنعم
 لخنك :4 لحتلادحاو

 رابتعإب ثينأتلاو ةل خو
 لابجلا نم: ىف نمواذه

 (نوشرعياهورجشلانمو)
 تببلا فوقسنم نوعفرب
 لايجلا ف لحال نونياموأ
 نم تويبلاو رجشلاو
 اهيف لمت ىتلا نك امالا
 ىنتال اهنال ضيعبتال

 لكو لبج لك ىف اهتويب

 ريمضلاو شرعيام لكورجش
 مضب وسانلل نوشرعي ىف

 ىلكمم) ركب وأو ىاش ءارا
 ىنباىأ (تارغلا لكم || ىوأوىلاعتو كرامتلاق كل ذلف ىدولاب اهيبش كلذ ناكف ىملالاماطالا ىلع كا ذ لد ةنطفلاو ءاك ذلا دي نص

 ةرم لك ىلك مث تويبلا || ناويحلااذهىمسلاقي نأز وجب جاحزلا لاقاضيأ ًأربدلا ىم سيو لسعلا روبنز لحنلاو لحنلا ىلا كبر

 ىلساف)اهنلك ًاذافاههتشن رك ذيلحتلاو ريغلاقو مهاطعأ ىنعم هن :وطب نسج رك ىذلا لسعلا سائلا لحن ىلاعنإ وهناحبسةللانال :

 قرطلا ىلخ داف(كب رلبسأ| امورحشلا نمو انويب لابجلا نمىذختانأ) لاقفىلاعتسلااهتن أ اذ كوزاجلاةغل ىفةئئؤمىهو ثنؤيو

 ىف كمهفأو كمأ ىتلا | ىوأي ورجشلاو لابجلا نكس ىذلاوهو ىثحوهنملحنلا نأ كلذو نوفقس و نونبي ىنعي دش
 تك ًااذاو ألسعلا لمع

 ديعبلا عضاوملا ىف راغلا

 ىلا ىكلساف كتويب نم
 كب رلبسةعجار كنوييب

 عج (داذ) اهيف نيلضتال
 ليسلا نم لاح ىهلولذ

 ايلهسواهللذ ىلاءتهنا نال

 ىلساف ىفريمشلا نموأ
 امل ةداقنم للذ تنأو ىأ
 جرخ) ةعنتمر يغب ترمأ

 ديرب (بارسشاهنوطب نم
 ميعط برشب امدنال لسعلا

 اهتب اغأ ناولأ ىلعوأ بيشلاو لوهكلاوبابشلا نمرج أ ورفصأو ضيب أ هنم (هن اولأ فاتخ )اهبف نم



 , ليس (نيراشلانثس)
 مل لاقي و قلحلا ىف رورملا
 نمو طق نبللابدحأ صعب
 نإللا نال ضيعبتلل ىلوالا

 ةينائلاواهنوطب ىفام ضعب
 قاعتبو ةيباغلا ءادتال

 لل يخنلا تارمث نمو)
 فوذحمب ( بانعالاو
 تارت نمكبقسنو هربدقت

 ةلالدل فذحو امهريصع

 هلوقو هيلع إبق يقف
 ناب (اركسهنمنوذخت)
 ءاقسالاهنك نع فشكو

 ربركذ نمهنم نوذختو أ

 ريمضلاو ديكوتال فرظلا

 ريصعلاوه ىذلا فوذح ا

 ردصملاب تيمسرجاركسلاو
 وحن اركسوار كسر كس نم
 هيف مثادشروادشر دشر
 ةبآلانا امهدح أن اهجو
 رجلا مي رح ىلعةقباس

 ةنملاوباتعلا نيب عمجينأ
 وهو ذيبنلار كسلا ليقو

 بهذي ىتح جطاذا رغلاو

 ةفين- ىلا دنع لالحوهو

 ناحتحيو را دح ىلا

 هيلع هلوقب و ةنآلاءذهم
 اهنيعا مارح رجتا مالسلا

 بارس# لك نم ركسلاو
 (ا:بحاقزرو) ةجرابخإبو

 رغلاو برلاو لم اوه
 كلذربغو بسب زلاو
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 ةسأناكهتخبطو اهشركفرقتساو فلعلاةبادلا تلك اذا سابع نبا لاق ثرفلا ةُئارالو مدلا نول
 اوقورعلا ف مدلا ىرجف ىلاعتو هناصبس ةئلارب د ةّب .همسقت هيلعةطل م دبكلافام دالعأ و انبل هطسوأو

 ةبلهنا لق ةلوهسب قلحلا ف ىرجالهس ًاينه ىنعي ( نيب راشالاغئاس) وهاكلفثلا قس و عورضلا ف

 ذىف ءاكسملا لوق ىزارلا ني دلار ف مامالا ىكحوةبألا هذه ىنعم ىف نب رسفملا لوق اذه طق نببلإب دحأ
 ذتتاناويحلاهذهناف' سل اهيلعليلدلاوةتبلا شركلا فنا داو يال نبالاو مدل الوشق. نأ ل ئاقلو لاقف

 ملعلا كلذ لص وءاذغلا لوانتاذا ناويحلا نأ للا لبانبلالو امداهشرك فدح أ ىأراموايلاوتماحذ

 مناك افءيف لوالا مضطا لصح .وزجطاذاواهريغ .وماعنالا نمناكناهشركىلاواناسنا ناكنأ هنادعم

 ريطإ واوبف بطني دبكلا ف لصح ىذلا كالذ مءاعمالا ىلا لزئافيثكن اك امو دبكلا ىلا بذا ايفاص

 لا : ابهذتف ءارغصلاامافةيئاملاةدايزو ءادوسلاو ءارفصلاب اطواخم كلذ نوكيو ىناثلا مضطاوهو

 والا ف به ذيف مدلاامأو ةناثملاىل اهم مو ةيلكلا ىلا بهٍذنتف ةيئاملاامأو لاحطلا ىلا سهذتفءادوهلاامأو
 اكقورع عرضلا نيب ودبكلا نيب وثلاثلا مضملا لمحب كانهو دبكلا نمةتبانلا قورعلا ىهو

 مدلا كلذ لجوزعهنلا باقيف ضي أوخر ىدد غم عرضلاو عرضلا ىلا قورعلا كلن نم مدلا بصايف
 ةعرضلا ف نإللا نوكس:ةروصاذهف انبل مدلاريصيف ضيبالاوخرلا ىددغلا محالا كلذ ىل هبايصنا
 ءاحلا ةلوك ًأملاءايشالا نمةفيطللاءازجالا ضب نم دلوتي امنا مدلاو مدلاءازسأض عب نم داوتبامنا
 نماصلاخانبل لف هنردقب ىلاعتو هناصبس هناا هاغص ماين اث مدلا نم مثثرفلا نمالوأ داون نبللاف شركلا

 واراغص ابقثىدنلا ةماح ىفهتمكح فيطلب لجوزعهللا قلي عرضلا ىفنببلا دلون دنعو مدو ثرف
 دحاافيثكناك امو بل اوس للاب جرن نإال| نءافيطل ناك ام لكف نبل ةافصملاك اهلعجيف ةقيض
 اح قايراج ىنعي نيب راشللاغئاس ثرفلاو مدلاةرو دكب ءاوش نم ىنعياصااخهلوقب دارم اوهو ندبلا ىف

 ةناهف ةربعاضي ألو ىنعي (بانعالاو ليخنلا تار نمو) لجوزعهلوق هواي ماثينها ذيذل الهس
 نم <لوهريدقنأم ىلا عجريهنمىفريمضلا (هنمنوذختتت) بانعالاو ليخنلا تارت نم كقزرنو

 نإ ديعسو نسحلاورمج نباودوعسم نبا لاق (انسحاةزرواركس) هنم نوذختنامبانعالاو ليخنلا

 زاركسركس موق نمردصلا,تيمسر 4: اركسلا ةببتق نباو جاجزلاو ىليل ىنأن باو ميهارب او دهاجو
 ذر غو لخخاو بيب زلاورّلاو سب دل الثم بانعالاو ليخنلا تار نمذخت امرت اس نسا قزرلاو

 راوجلا فءاماعلا لاق تلق نانتمالاو ماعنالا ضرعم ف لجوزعهنااهرك ذفيكف ةءرحبر جا تلق
 1ىفدبآل هذهلوزن' ناكفةبن دم ىهوةدئاملاةروسىفلزنامارجا مي رو ةيكمةروسل هذه نااذه

 هنالاض ارم ا مرح ىلعةبآلاهذهىفهبن لجو زعهللانا ل يقو ةمرحر يغهيفةرجا'تناكئذلا

 وعلا ىورو مب رحنلا ىلع دب انسح هنوكن ععوجرلا لاقي نأ ب جوفرك ذلا ف نسحلا قزرلا نيب و
 اذابييزلاورملا عيقنوهوذيب:لاوهركلا مهضعب لاقوة شبا ةغاب لخخاوه ركسلا نا سابع نب

 نمدارملا لوقيهمرحين مو ذيبنلا برش حير نمو ىىخنلاو كاحضلا لوقوهوريصعلا نم خوبطملاو
 آلاهذه نع سابع نب! لثس خو فم ار كسهنم نوذختت هلوق نا لب داقالا ى واولالحالاالرابخالا

 |!تارمت نمو هلوقنالرظنهيف خا, لومت تاق لحام نسحلا قزرلاواهنارم نم مزحامر كسلا
 رخو نم اهنا معز نمو خنلااهلخ ديالرابخالاو ربخانسح اقزرو اركسمةمنوذختت بانعالاو
 نماهتابةيآلا هذه ىلع كفة دل باهمرجس ىلاعتو كرابن هنلا نا مئر جا ةحابا تقو ىف ةكمبت زن ةبآلا هذه
 السامر كسلا هريغلاقو كل مطىأ كلر كسا ذه لاقي مالار كسلا ناةبآلا نعم فةد يبعوب أ لاقو
 ناةديبع ىنألوق حرسشاذهو عوجلاد_ببام بييزلاورقلاوهنددس ىأرهنلا تركس مطوق نه



 تعجرنالوهلوقك اقحثعبلان اكن | ةنجلا ىهوهللادنع (ىسسحلامطنأ) بذكلانولوي دىأ كلذعم (بذكلامهتلأفصت

 رفعجوبأ نوطرفم عفان نوطرفم (نوطرفم مهناورانلامطنأمرجال) بذكلا نملدب ىنسحلامهنأو ىسحللو- :عملناىنرو

 ىلخانالف تطرف أن م نوكورتمنويسنموأهتمدقاذاءاملا بلطف هتطر ةوانالف تطرفأ نماهيلا نواجتمرانلا ىلا نومدقم ىنعحوتف

 نم مى انلسرأ دقل للان ) اهنفرصصقتلا ىأ تاعاطلا ف طيرفتلا نم ددشملاو ىصاعملا ف طارفالا نمغفخلاروسكملاو هتيسنو هتفلخا)

 مهيلووهف) لسرلاببيذكتلاو ١( ؟9( رفكللا نم(مطامعأن اطيشلا مط نزف ) مالا نم كمدةن نم ىلاالسرانلسرأ ىأ (كل

 و مهنا كاذو نينبلا مطنانولوقي دنع (ىنسحلا طنب ذكلا مهتسلأ فصتو)

 مطوقو مهرفغكع ممهنا ىنعملاو ةنلا ىنسحلابدارأ ليقوهنلا ىلعءارتفاو مهنم ب ذكلوقلا اذهو نونبل

 ناف توما دعب ثعبلا فاقداص د ناكن ااولاق مهن كلذو نجلا ناو قمل ىلع مهنا نومجزي بذ ب .

 مهنأد) ةنحلاال ةرخآلا ىفىنعي (رانلامطنا مرج 9ل) لاقفىلاعت هللامهيدك اف جملا ىلعانالةنحلا اذ

 لب نوعين وق لا ل

 م( ما لام تسولف مييعاوسارقش

 ىفن لاو بيذكتنلاورفكسلا نسكت ماع أ نعي (ملامعناطيشلامل نيف ) 5-7

 هل سدلو مهم واقىف :سوسولاءاقلابةل ناطيّْدلا لعجامن اوةنسلا لهأ بهذم اذه ىلاعتهللا وه ةقم

 هتسوسو لبقد ىتحهيلعهطاسهنواقش ةللادارأ !نف طقفةسوسولا هلام اوادحأ ىدهم وأادح لض, نأ ة ةرذ

 هامسا اوروهقم بولغم لو ذو هفهرصانوهيلوناطيشلا ناك نمو (موبلا) مهرصان ىأ (مهيلدوهفأ

 0 ناعككلا 0 0 0 0 هايأ 2

 0 مس م ا 26 ْش

 لاكىلءةحضاوةلالد ىنعي (ةبآل كلذفنا) اهن ودجواهسب ىنعي (اهتومدعب ) عورزلاو تابنلاب ىنف

 ,ناذآلاعاممال عفان | وهبولقلا عامسنالركفتو ربدنو فاصنا| عامس ىنعي (نوعمسيموقل) اننرد

 كل ناو) تايالاب عفتني لهبلقب عمس ل نمو عفتت !اهيفركفتواهربدتومبلقب نآر قلا ىأةللا تاي  عمس ن

 ىلادئاعربمضلا (هنوطب فام كيقسن ) كلذ ىلعانتر دق لاكمتفرعاههف متركسفتاذا ني( ةربعل ماعنالا

 ةدافال عضو درفم ماعنالاظفل نا ليقف باوجلا فنويوكاافلتخ اواهنوطب ىفام لاقي نأهقح ناكو ماعنال

 هريمض نوكيف عج ىنعم لا بس ورك ذموهو دحاولا ريمضهريمض نوك.يفدرفم ظفالا ب+< و هف عمجل
 ىبألوقاذهو اهنوطب ىفاممنينمؤملاةروسفلاقوهنوطب ىفاممانهلاقىنعملااذهلف تن ؤموهو عجلارب

 ةدودىم ةيانكلاهريغلاقوانرك .ذام نوطب ىفاممىنعي رك ذامىلا هدرهنا ىفاسكل ا لاقو شفخالاو ةديب
 (ثرفنيب نمل نإلاهلكل سالذانإللارمضاف نإللا هنوطب فام كيقسن لاقهناكرامضاهيفو ضعبلا
 هيلع سيل ثرفلاو مدلا نم ىنعي (اصلامانبلمدوا) اثر ف ىمسيالاهنم جرش اذاف لفثلا نم شركتلا فام !إ

 ايندلا ىف مهي رقىأ(مويلا

 وأرورغلاب مهالضاىلوت

 ئأش ير قكرسشل ريمضلا
 مطامع امهلبةرافكلل نيز

 مهتم مونال ءالؤه ىلو وهف
 فاثملا فذح ىلعوعوأ
 م وبلا مهطاثمأ ىو دوهف ىأ

 ىف (ملاباذع ملد)
 كيلعانلزنامو) ةمايقلا

 الا) نآرقلا (باتكلا

 عذل) سانا (مطنيبت
 ثعبلاوه (هيف اوهلتخا
 هب نمي نم مويف ناكدنال
 نافوطعم (ةجرو ىدهو)
 امهناالا نيبتل ل-<# ىلع

 لوعفم امهنا ىلع ابصتتا
 لزناىذلاالعف امهمالامط

 ماللا تاخدو باتكلا

 بطاخ ا لعف هنال نيبتل ىلع

 نونمؤي موقل) لزنللعفال
 ءام ءامسلا نم لزنأ ةللاو

 اهتومدعب ضرالا هبايحاف
 موقل ةيآل كلذف نا

 فاصنا عامس )ن وعمسد

 عم سيم نم نالرب دتو
 ناو) عمسر,ل هناكفهبلقب
 مكيقسن# رول ماعنالا كل

 نونلا م جفب و(هن وطب ىفامم

 ةد 0 ماعنالاهي وبيسرك ذدحاو ىنعع هتيقسأو هتيقس جاجزلا لاقركبو ب ًاوىناشو عفان ( ثااث - (نزاخ) - 7
 لاف ةريعلا فنك ل يقهناك ف انتتيشاوهر مي اءانعس نالف ناكمؤل اس دا قامأوادرفم+بلاريمضلا عجراذلولاعف | قلعت دز

 1 يا أىغدالخزرب اهني ونيو هنافنتكمدلاوث *.رفلا نيباطيسو نإلااهنلا قلخي ى(اصلاخانبل مدوث رف نيب ن دن وطب امك
 هالعأوانبلهطسر .واواث رفدافسأ نايف هت ظاهش كفر قتساف فاعلا ةميهلا تلك ًأاذال يق هلككلذ نم صااخ .وهلب ةحئارالو مطالو ذب
 قوردحش , م ش ةركلا ف ثرفلا قبب وءورمضلا ف نإالاو قورعأ!ىف مدلا ىرجتف اهمسقتةلالثلا فاتصالا: لعن يلعةلدا ديوك

 مدوُت هرف نب نم ناللارب ازيممتك' بوبعلا نم لمعلازييجلاةف صالخالا نعقيقش : لئسوربتعا ن ةربعش -



 هبرشبامكلسمبأ(نوه ىلعهكعبا)
 ا!ذهىذلادلولا نواعم

 نولءعح و هلل مه دنع لع

 سكع ى عوه نم ,هسفنال

 نيذلل) فسولا اذه

 لش ةزخآلاب نونمؤبإل
 ىهوءوسلا ةفص (هوسلا
 روك ذلادالوالا ىلا ةجاحلا
 نهدأوو ثانالا ةهاركو
 لثماهلب او) قالمالا ةيشخ

 اومكحتام ءاسالأ) هدشيمأ(بارتلا فهسديمأ) لذونوهىلع 2 (194)
 ابر شاملا لا نال كج ربمشلاركذ اهنا ناوه ىلع نع( نوط ىلع كسب أ) ىلاعتهلوقوهو

 1 قل ءافخا سدا بارثلا ىفهب رشب ىذلا كلذ نممأ ىنعي (بارتلا ف هسدي م أ)مهدحأرشباذاو

 | تاتا ذ وب لارتاس اانا ونفدياوناك اهم وةعازنورضم ناريسفتلا لهألاق ئشلا

 كتف نوي ءافكال ريغ ٌممطوأهوحنورسالا نم نيباعنوفاخيف ةيجلاوأ ةقفنلا موزاولايعلا ةرثكو

 ف ةوص نمةبجاهسبلا تربك اذا ىتحاهكرئاهبسصتس نأدا ارأوتنبهلت داو اذا ةيله اجا ف برعلا نم لجرلا

 هماللاقةيسادمتراصاذاىتحاهكرئاهلتتي نأدارأ اذاو ةيدابلا ىف ماغلاو لبالا ىصرت اهلعجو رعشوأ

 4 ةنااط لاق ةرفحلا كلتاهم غلب اذافءارحصل ا ىفةرفحا طر فح دق نوكي واهئاجحا ىل اهب بهذ ىتح

 ١ 0 اهسأر ىلع بارتلا ليهم مرثبلا كل: ىفاهفلخ نماهعقداهلا ترظن اذافرثيلا هذه

 . رحتش قد ,قدزرفلا لاقف كل ذب اهبيحيرىتح تنبلا دلاو ىلا لبابهجو كلذ نم ئثب سحأ اذا قدزرملا

 نع ىنفلاوهو (ىلعالا
 4 دأون لف ديثولاايحاف « تادئاولا عنم ىذلا معو تافص نع ةهازنلاو نيملاعلا

 ااعنهلوفودواد ياو ًارانلا فةدؤوملاوةد ادع سل ارسل !نع (زيزعلاوهو) نيقولخلا

 :وتانبلا مهقلخ ىذلاهتلنواعجب ثيح نوضقي و نوعن صيام سئب ىنعب (نومكعباساسالا) || نإ ارأام ديفنت ىف للاغلا

 رانا ىلا م ركذلاكلأ أ ىلاعتو هناحببسهل اوقهريظن نينبلا مهسفنالن وأعجب و نهم نوفكنتسي دابعلا لاهما ىف(ميكتحلا)

 نعي (ءوسلا لثمةزخآلابنونمؤيالنبذلا) تانبلادأو ف نومكحبامءاسالاهانعم ل بقو ىزيض سانلا هللا ذخاؤبولو)

 ةسلاىأ 1 (ىلعالا لشلانو) رقفلا فوخ نهلتقو ثانالا مهنهازكو رك ذلاداولا ىلا مهجايتحا نم ءوسلا مهيصاعمو مهرفكب( مهملظب

 لاو لاله اٍتافص عيجج لن ا وهالا هلال و دولا نعهزنملا هنأ اوديحوتلاهل نأ ىهوةسدقملاايلعلا 1 (اهيلع) َّك رئام)

 ٠| ||| ارهت اهبهفاف صو ىلا تافسلا نم كاذريغو ىدمرسلا ءاقبلاوتردقلاو زعلان م || (ةبادنم) ضرالا
 ب هلالجو هناي ريك قوعنتمملا أ (ز 3 , زعلاوهو) هنناالاهلاال ن أةداهش ىلعالا لثملا اورانلا ءوسلا لظ موب اهلي اهكلهالو

 |. اب هج انيق ميما ظببس سب (مهملطب سانلاةلاذخا وي داو )هوق جب هلاعفأعيجج فتي || د" ع ىو ع نيران
 من ىرخأة آى ىلا عت لاق دقو لكلا لمشي سنج مسا س انلا تلق ناف مهنايصعو مهرفكو مهملظ ىرابخلانا هنعةطا ىضر

 37 ابق نيالا لصف ماصأ ب كنف همسفق تاريخا قباسو نمو دسنظم هنو هسفنل ماظلا قب اهركوف تومنل

 انلا سنجىف نال ىرخالاةبآلا تلي وسمت ماجبهماط ضاثلاه فاد غاوي ولو هلوق تلق ةثالث نم هللا ىضر دوعسم نبا نعو

 نا كرسشلاناهلوق ليادب طقدرافكلا سانلاب دار ل يقورلظلا مساهيلعقلطيال نمو نيحلاصلاوءايبنالا أ :٠ كلبم لعجلا داك هنع

 ضال (ايبلع كرام 0 نع و مدكن باب هرخ
 َظ ضضرالا ىلعالاب دءالةبادلا نالروك يعمد

دلا عيج ثالهال مهملظب سانلا ذخاؤيول ىلاعتر هناحبسهنلا نأ ىنع (ةباد ابا
 8 رالاهجو ىلع ىنلاباو 

 لاىف ناك نمالا ضرالا هجو ىلع ناك نم كلهاف مالسلاهيلعحون نمزف كلذغللبغ يقرع بدي كرشم نمَباد نم

 : 3 دب لاقف«سفتالارضيالإلافلا نالوفيال جر عمسةرب رهاب ًاناىورومالسلاهيلع حون عم لجأ كاوهرخؤي نكلو)

 1 لقر ممآ ناين ذباهرتج ىف ب ذعن ل عجلان ادوعسم نإ |لاقربلافلا رقيالازح توك ىرابشلا نأ لك لجأ ىأ (ىت
 انخاؤب ,ولو ةبآلا ىنعملبقداد رفك نيذلاهللا دنع باودلارشناهلوق ليلدب رفاكلا ةبادلإب 1

 خوي نكلد) محا ١ رالف قت ضءانبالا درت لرلستلا عضال مهتم مك اذاف) ةمايقلاوأ ةمكحلا

 ف مهرامأ انغتار ماج ةاهتاىلا نخب (ىسسمجألا) هناحوممركو لف مان نورخأ تسال مج أما
 1 بىذلا ل جالا نعةعاس نورنؤيال نعي (نومدقتسالو ةعاس نور أتسسبال مهلجأ تيت

 قهمايقلا مويوىلا مهرْسؤي نكنلو ىنعملاوةمايقلا موب ىمسبمالجالإبدارأل يقوهنع نوصقنيالو (نوهركي امن نولعجيو
 بلا ىهو وهو مهسفنالو نسعي (نوغر كي امنوا و) .نومدقتسالونعاصنع نور تس نممهسفنال هبوهركي ام

 ايمركا مهمانصالو طاومأ لذ راد نولعجب ومهلسرب فافختسالا نمو مهنساي رىفءاكرمش نموتانبلا
 ل

 م ه نا بدالا تكفر رقموهاكئذلا ىدجرباوسلا ذل معوهلوقا ذكر دج باوصلاواني دبابرنسسنلاب | ذكم عةعصعصاا وق (7)



 ناكناو ةرغكلا ب رفلابدارملافاماعن اكن اةمعن نم جب امو ف باطخلا (نوكرمش مهب ربكم قيرفاذاعضعرشلا فشك اذا اذا 1 1

 ىلا مهاجئامافهلوقكر بتعا نم مهيف نوكين أ زوجيو مت أ مهورفاك قب رفاذافلاق هناك ضيعبتنلال نايبلل نم هلودقف نيكرسشمللب 5

 ةسسنلا نارك كرشلاف مهضرغاولعج ٠ 0171 مهناكم هعضشكلاةمعن نم(مهانبت ا اياورفكيل) د صتقم مهنفربلا

 0 ىمدبال و هيلاالاً جلي الف تاقوالا ضعب فرضوةدشل صح نافهنمءادتب اهلك ت ناك ال عنلا ن | ىنعملاو
 قا لانو لازأاذامىنعي (متعرضلا ف شك اذامث) ىلاعتهلوقوهواهفشك ىلعر داق اوه هنافاهفشكيل هاياال
 ال نوامجيو) ديدبلا نوفيضي مهنا ىنعي ( ن وكر مشب مه ر) متم ةعاجوةفئاط ىنعي (مكنم قيرفاذا) كنعع ءالبلاو ةدعلا
 مهانقزرامابيصن نوماعبال امئاوهيلعاوناكىذلا مهكرمشةلج نم ذهف ل جوزعةئا ىلا هنوفيضيالو بابسالاو ذياوعلا ىلارضلا ا

 نوماعيال ىنعمو مهنطآل ىأ 5 اجاورفكيل) ى اتا مياهنا نيالا رضلا فتك نورتوا لا
 ف نوعسحم ميخانتسك دانك نم مهانيت ام مهرفكو همه ىغأ ةبقاعىنعماوةبقاعلام الاهنا ليقو مهنعرضلا هاجم مص ااا ا اذه ىلع ىنعلا نوكيو ى مالماللاهذه ناليق
 0 ع هلوق © مبباذعلا لوزنوهوريصتاذامىلا ؟ىمأةبقاعىنعي (نوماعةفوسف) كلنا رم هللادنع عفت و عفنتو هتلاكابدم : ألا ةذللا ىفاوشيعف ىن-عيديعولاو ديدهتلا هنمدا ارملاو ىمأهظفل( وعتمتف) ءالبلاو رق 1

 ىف رك رسال هلا عال دابختاوماج ايتالةجبلا اخ لكس 1 0تسالا نا ,وماعيال نيكرشللا شا مقنلو ضن | تاب كرش نوعا طوق فشلا لي( دولا وسجو) لارا
 لعلإب ةفوصوم ريغ هايشال نيكرتلا ارسل تناسر ا ا نعرعلا ف ناللوالا لوقلا حجر نم" مسهنمو
 ل اذااناللاقىفاثلا لوقلا حجر نم مهنمو لقعي نمل عجوهو نونلاوواولاب مهعمف-نوماعيالا ل لاقهنالو كوأ
 كل ملل نوا_عجاوناكرال (مهانقز راسم لوقو جو مهفالواط لعالاهالرامضالا اذه ىلا جتحن مانصالا ىلا داعهنانلقاذاواببصن تح مأ مهعورزو مهماعنأف هلالوهلاهنانومعيالال نيكرشملا ىني نولعجبو نعم نوكيفرامضاىلاهيفانسبتحا نيكرمشما كا دناعةنااثأل

 (نلئستل للان مهيلااب رقت ديل 222222237377
 (نورتفت تنك اع) ديعو 00 .نلئستل) ىلاعتهلوقوهو ةمايقلا موب مطأسي هنا هسفن ىلعهسفنب مسقأ (ةانإ) ماعن' ١

 ترم لعااهناوةط ااهنأ 2 0 نماينصناط ناوةط ؟مانصالاهذهناكلو وقىايندلا ف نوبذكست متنك ام 1 ٠

 تاجا هعتولو نوهتشياممهسفنال نولعجيو ىنعي (ن وهتشي اممطو) تانبلاو دولا نعهسفن هلا زن (هناحبسأ) مهتيمستا 1 لوك ابكر عار ناك ثينأتلا ظفالوخدلوأ ءاسنلك نويعلا نعمهراتتسالةكتالملا ىلعتانبلا ظفلاوقلطأاماو هللاتانب | (تانباش عدلا | نيا سلوم ابار نبل حر لدلالة
 مجد مات حرفلارثاهجولا ةرشب ىلعرهظي ىذلار اسلا ريما نعةرابعت راشبلا (ىتالابمهدحأرشباذاو) نينبلا نعي

 بجكتوأهيلادإولا ةيسن نم هجولا لعمر ًارهظي او نزحلا كلذك ناك هجولاةرشب ريغت نابجوب رورسلاو حرفلا كلذ ناك املوهب
 7 يع

 ىلع عفرلام فزوجيو نا ىثنالا تنبلاب مهدحأ ىضربإل نيكرشملاءالؤهن ا ىن_عملاوةراشبلا ذه دنعمل تصح ىنلاةهاركلاو نينبلا ىنسي (نووت شي || تلاد نزح ادمتلا نماريغتم ىنعي(ادو هه ولظ) قتالاهه دس تياذارداوق حست نزلا
 بصنلاوربمغا لو ءادتبالا وهو) ىلاعتوهناحبس لوقو خيب ونو مط تيكبتهيفق ىلاعت هلا ىلا اهبسني نأ ىض ريفيكفهيلابستقا ١

 تايئار ع فلا رس | هنأ ىنعي(هب رشبامعوس نم موقلا نم ىراوتيإلانزسوامتاملتم لظدنا ىنعي (ميظ
 نيب ضارتعا ةناجسو ناىلاموقلا نم ىراوتمهدحأةجوزةدالوتب رقاذا ةيلهاجلاىفاوناك برعلان |كلذو هبرشاكا | |

 هلع الافرع اهبعنصيامركغي ىتحاماي أر هظي لو نزح ىتنأت ناك ن اورهظو كلذب رسو جبهتبا !دلو ناكن افهلداوام لعب | ْ

 ىقعمب لمعتست تاب و حمبص أو ىسأو لظفراص ىأ(|دوسم ههجو لظىثنالابمهدحأرشباذاو) روك هانمنوهشاممهشالاول / ا

 ةأرملايلعاقنحءولمم (ميظكو هوإ) سانلا نمءايخاوةنآ كلا نمهجولادوسماةغمهراه لظبف ليللاب قت عضولارثك أن ال ةرورب 1

 رظنيرو هضن ث دحب و مهربيعت لجأ نموهب رمشبملاءوس لجأ ن ه مهنم خيتسي(هب رشبامءوس نم موقلا نم ىراوتي) 0



1 
 4 نوفاخج هتقلعنا (مهفوف نم) نيفئاخ نوربك سيال ىأ ن وربك سيال فربمضلا نملاحوه( مهب رنوفاحينوربكتسيال مهو

 ل مع قوف رهاقلاوهوهلوقك ارهاق مم ابلاغمهبر نوفاخج ءانعف هنمالا- مهب رب هتقلعن اد مهقوف نمابا ذعمهبلع لسرب نأ هنوفاخج

 هيفو(نوصؤيام نولعفيو)

 ”ااو ذختتالنلالاقو) ءاجرلاو
 (دحارهلاوهامتا نينئا نيطا

 نيباوعجامتا تلق ناف

 ءاروايفدو دعملاو ددعلا

 اولاقف نينئالاود حاولا
 نالةثالثلاحر ىدنع

 ىلعةلالدلا نعراعدودعملا

 ل جرامات صاخلا ددنلا

 امهيف نادودعف ةنالجرو
 هجاحالف دد_لا ىلعةلالد

 دحاو لجرلاقينأىلا
 مسالا تلقنانثانالحرو

 ةينثتلاو دارفالا ىنعل لماحلا
 هيسنجلا ىلع ناشش ىلءلاد

 اذاف صوسخلا ددعلاو

 نأ ىلعلالدلا تدب ه وأ

 ددعلاوهامهنمهي ىنعملا
 هب]دق هدك قيام عفش

 هنةبانعلاو هيلادصقلا ىلع

 امنا تلقول كنأ ىرئالأ

 دحاوب هدكؤ نإوهلاوه
 تبت كنأ ليخو نسحرل
 ىايافإةينادحولاالةيمهالا
 مالكلللقن (نوبهراف
 وهو ملكتلاىلا ةبيغلا نع

 وهوتاغتلالا ةقبرطنم
 هلوق نم بيهرتل ىف غلبأ

 قوبهراف اوبهراف هاياف

 تاومسلا فامهلو) بوقعي

 ىأ (نيدلاهلو ضرالاو

 ابجاو (ابصاو) ةعاطلا

 لاحوه هوهيلع نملك ىلعهلةبجاو ةعاطلافهنمةمعن لك نالاتباث
 2 هنو ىنغو ةيفاعةمعن نم وكب لصنا ئث أو (ةمعن نم مببامو نوقنت هئلاريغفأ) باقعلاو باوثلا ىنعي مث ادءازجلا هاو فرظلاهبف لمع

 | عملا عفدراؤجاوعبلالانومرضتاان (نوراجتيلاف) بدجلاورقفلاو ض رملا (رضلا كسم ذا مث) هللا نموهف (هللا نف)

 ةناغتسالاو

 ةوملا نيب مهناو ىهلاو مالا لعنورادمنوفلكمةكناللانأىلعريلد 2 (9؟)

 عي (نوربكتسإال مهو)ربدتلاو لمأتلا دنعهللدوجسلا ىلا نيلفاغلاوعديف ىاعتوهباحب_س عئاصلا

 1 3 00 ا وعتاب م يقوقرهاهلاوهو ار تكوح (مهقوف نممهبر ن دوما ةكئالملا

 ان هوعمتالامعمسأ اونورئالامىرأىفا لس .وهيلع هللا لصةلنالوسر لاقل اق رذىف أع ًأنع(ن و يم ؤبأم

 ١ أم نوماعتولهللاوا دج اسهستهمج عضاو كلموالا عباصأ مب رأ عضوماهيفام طن نأ قحوءامسلا

 راعتّلا ىلا نو راجت تادعصلا ىل متج .رخخو شرفلا ىلعءاسنلاب متذذلنامواريثك متيكبلوال يلق متككحضل

 ١ اظوقومرذىأ نعلاقو ىذمزتلاهجرنأ دضعن ةرجش تنك ىفاتددولرذوبأ لاق

 ةءارق دنع دجسي نأ عمتسملاو "ىراقلل نسف نآرقلادودس متازعنمةدجسلا هذهو لصف

 نا ةمدقتلاةبآلا ف لج و ,زع هتلاربخأ ل( نينثا نيطااو ذختنال هللا لاق و) ىلاعت وهن احمسهل اوقف اهعامسو

 ةطبقو هير دق تحنو كلم ىف مهئاوهل نو دباع» يمال نوداقنم هللنوعضاخ ضرالاو تاومس !!فاملك

 ؟ ذجاجزلا لاف نيننا نيطااو ذختنال هللا لاقو لاقف نينا نيطا احا نعو كريشلا نعةبآلا هذه ىف ىمهن

 ْ |ىنعينيهلا نينثا اوذختتالهريبق:ريخأتو دقت هيف مظنلا بحاهلاقو نيطاهلوقلا ديكو ت نينثالا
 : دحاوهلاوهامنا) ىلاعتو كرابتهلوقوهوادحاواهطااوذحتا نكلواطاامهنمدحاو لكن وكب ال نينثالا
 كينئالاتراصفةدارالاوةردقلاو لأكل |تافص ومدقلاو دوجولا ف نييواستمالا نانوكي ال نيطالانال

 اوهامتانانثاناطا دوجولا ىف نوكنأزوجمالىن عيد حاوهلاوهامن !ىلاعتهلوق كلذو ةيطالإ ةيفانم

 !!ةبيغلا نم مالكلا ل قتامناو بارطضاو نزح عمةفاخم بهرلاو نوفاخن ىنعي. (نوبهراف ىاياف) دحاو
 لبو مالكلا عيدي نهويفاو,هرافهايافهلوق نءبيهرتلا ىف غلب أ هنالتافتلالا تب رطنموهو روضحلا

 طفوهمرك ىلاو«يلاالا نوبغربالوهنمالا قالا بهربال نأوهورصحلا ديف؛نوبهراف ىاياف هلوقو

 كليب رشال ملاعلاهلاناحضاولا ناهربلاو محملا ليل دل, تنئامل(ضرالاوتاومسلا امهلو) هناس>او

 || اوىلاعتهلوق كل ذف هتردق تحنو هفرصتو هكلم ىفرهلا ديبعت اقواخنا عب -نوكينأ !بجوةيطالا ىف

 |دلسلا صالخاو ةعاطلاو ةدابعلا هلو ىنعي (ابصاو نيدلا اد) اكلمواديبعىنعيضرالاو تاومسلا

 ءولإب وأ ةايحلالاحىف ببسل كلذ عطقتناالاعاط» وهل نادي دحأ نم سيل ةبدتق نب لاق مادلا بصاولاواتباث

 : مجاوهتعاط تناكسف مط كلاما هدابع ىلع منملا نالوا دبأ ةبجا اوهتعاطن اذ ىلاعتوهناحسس قحلاالا

 1 اناوسام لكن مفر عوهكلم ف4 كير شال د وهنا ن ا مقرعين ا ىنعي(نوقنتةناربغفأ ارادبأ

 جفت اوهليقو بجكتلا نعم ماهفت ساوهف هاوس نوقتنوهريغ نوفاك فيد ةفرعملاهذهدعبفهيلا

 سونا دبالاةنص ومالسالاةمعن نم ىنعي. ( للا نف ةمعن نم مجبام )لج .وزعَمل اوقف زاكنإلا قب رط ىلع

 ءاعبحيفهدابع ىلعدي لضفتملا وهام | ىلاعتهنلا نم كلذ لكف دلووألامنمو اطعأام لكو قازرالا
 | ا نالوا عال نانلسلا عج لع بجونا ةسقنلاةبآلا ىو لو هماعتأ عيج عيج ىلع هركش

 ٍاعهركش مهيلع بجيف هدابع ىلعاهب لضفتملاوههنالهاياالااهيلعركشي الف هنم معلا عبجنا ةيآلا
 وجضتو نو>يصتو نوثيغتسن هيلا ىنعي(نو راحت هبلاف) ماقسالاو ضايمالا اوةدشلاىأ( رضلاساذا

 كلاراؤج ء-دموديدشلا توصلاعفروهراؤجلا لصأو ةدشلاورضلا نمكيلزنام متع فشكيل ءاعدلاب
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 | ىنعملاو



 )١78(  وهرهملاقلحبةلوصومام (هنلا قلخامىلا) ركب وبأو ىلعو: زج تلاد (اوري

 لظدل مئاق مسج نم ىنعي ( خش نم هلل[ ق اخامىلا) ةبيغلا ىلعءايلاب ونب رضاحلا باطخ ىلع ءانلإب“ىرق
 ةب ٌؤرلا سفنبالا نوكم ال رابتعالاورابتعالااهنمدارما نالىلاب تاصورظنلا ىنعم تناك 1 ةيؤرلا هذهو

 نمرودتو ليمتىنعي (هالظؤيفتت) هبريتعيفهيفركفتي وهلاوحألمأتيل ئثلاىلارظناهعم نوكمىتلاا
 ىشعلا,لظلللاقيو ىرخأةلاحىلاراهلاوخ[ى د دوعن مص اقت ملاح ىلعر اهعلا لوأ نم ىهف بناج ىلا بن

 اهعوجر لالظلاؤيفت ىرهزالالا عوجرلاء لاو قرسثملا ىلابرغملا نم مجراذا ء رءاف نمهنال ءىف

 هلنتماموهوقادغلابنوكي لظلاو سمشلاهنعتفرصناامو ىشعلابالا نوكي الؤيفتلافراهنلا فاصتتا
 ةرثكلاهيداربهنالئث نم هلوقوهو درفملا ىلا عجوهولالظلا فاضأا او لظ عجهلالظهلوقو سمشلا
 تناك ريشملا نم سمشلا تعلطاذا ءاماعلا لاق (لئامثلا ونيعلا نع) لالظلا ىوذ ىلا ةفاضالا هانعم

 كفلخ كلظ ناكءامملا طسو ف توت ساو سمشلا تعفترا اذاف كنيمب نعكلظ ناك ةإبقلا ىلا هجوتب

 لاملاامأوراهنلا لواف نيعلاامأ كاحضلالاقو ك اراسي نع كلظ ناك ب ورغلا ىلا سمشلا تلام اذأف

 ىلا عجار نيب ليقو ظفالا فراصتخالاوزاجيالل عجلا هب دارملا ناك ناو نيا دحوامناو راهنلارختآ
 اذهىنعمف (هللادجس) عجلاهبداريئشلا ظفلنالىنعملاىلا عجار لئامشلاو دحاووهو عنا ظفأ
 بكرإ هسأر اط ا طاذاريعبلا دجسلاقي عوضخلاودايقنالاو مالستسالاهيدارملا نأ امهدح أن الوق دوجسلا
 ىلاعتةللةداقنم ىهفلالظاط ىلا ءايشالا عيج نأ ىتعملاو لجلا ةرثكل تلاماذا ةإخنلا ت دجسسو

 مثلك دحس سمشلاتلازاذا دهاجلاقوهريغوؤيفنلا نمهلاهر يساجف هيلع ةعنت,تريغد سعال ة مل ستس

 ضرالا ىلعدجاسلاك اهءةقصتلم ضرالا لعةمعقاولالظلا نأدوجسلا !ذهىنعمىفاوالالوقلاو
 هلل دجاس عيش لك لظليقو ظفللا اذهاهيلعةتلا قاطأ نيدجاسلا لك اهلك شهبشي لالظلا تناك

 ىأ(نورخ اد مهو) هلل دجاسريغوهو هلل دجاس .رفاكلا لظ نا لامتيوالوأ هنندحسم عيشلا كلذ ناكء اوس
 هللا يمال ةداقنم ءايشالا عيج نا كلذ و ىلأ مًاءاشهب ه يصانأم لعفي ىذلارغاصلارخادلاوءالذأ نورغام

 اهفصوال تلق نونلاوواولإباهعجو لقعي نم ظفلب هنعربع فيكف ءالقعلا نم تسل لالظلا تلق نذل هن
 راولااهعجزاجو لقعي نم ظفلب اهنعربع لقعي نمةفص كلذو» يمال دايقنالاو ةعاطلاب ىلاعتو هناحببس هلل
 ءاماعلا لاق (ةباد نم ضرالا امو تاومسلا ىفامدجسي هلو لجوزءهلوف يؤ ءالقعلا عج وهو نونا

 دوجسك عوضخو دايقنادوجسو لجوزعهلل [ىلادوجسك ةدابعو ةعاطدوجس نيعون ىلع دوجسلا
 هبسحب ئثلك دوجس نال نيعونلا لمتحيةباد نم ضرالا فاموتاوملا ام دجسي هلو هلوقف لالا
 قام ظفلب ىفأو عوصخو دايقنادوجس مهريغدو حسو ةعاطوةدابعدوجس هلل ةكئالالاو نيماسملا دوح ١

 بيلغتك بلغالل ؟هلاوددعلا ف لقعي نمرثك ألقعبالام نال بيلغتلل ضرالا فاموتاومسلا ىنامهلوُت
 ةصاخ ءالقعللةلوانتم تناكلب بيلغتلا ىلعةلالداهبف نكي ملءالقتعلل ىهىنلا ني ىفأولهنالو ثنؤملا ىلعركاذلا
 قي مساةبادلاف ةينامسجلاةك رجلا نع ةرابعوهو بييدلا نم ةقتشم ةبادلا ةظفلو لكلا لمشيلامةظفلب ى ا

 ةكئالملادرفأاذطو ضرالا لع بديا. هنالناسنالاه يف لخ ديف ب دب وكر خت ىف مسج ناويح لك ىل
 تاومسلا ىف نمةلج نماوناكن اورك ذل مهدرفأو اهب نوريطيةحنجأووأ مهنال ( ةكسئالملاو) هلوق |
 نيملسملاوةكئالمادوجسف ةباد نم ضرالا ىفاموةكئالملا نم تاومسلا فامدجسي هنلودارآ ل يقو مهفرت

 أ«
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 (اوريواوأ) ىلاعتو هناحبسهلوق ف باذعلاو ةب وقعلاب لجتييال ى اعتو هناحسبسهنا ىنعب( بحر فؤرل مب و

 ةردق ىلع ديتاداهجلادوجسو لقعيالامدوجسو هلت قاخاملاهريخسنواهليلذن مهريغدؤحتسو ةعاذ ١

 : موأ) ميمحتهتجروكيقت هتفأرامئاف كيفام عم" ذخايإلاذ اهنا ىنعملاو <فاقحت |عم ككلجاعيالو نع لحب ثيج (ميحرفؤ

 (هلالظؤيفتي ئمنم) هناي مهم .
 ىلا عض هوم نم عسجري أ

 نع) ىرصب ءانلاب وعضوم
 نامالا ىأ (نيمأ ١

 لامث عج '(لئامثلاو)
 نم لاح (هللادجس)

 تلازاذادهاجم نعلالظلا

 ئرث لك دجس سمشلا
 نورغاص (نورخاد مهو)
 هلالظ ىفريمضلا نملاحوهو

 لظءل يملك نمهنلا قاخ

 نال نونلاوو اولا عجو

 ءالقعلا فاضوأ نمروخدلا
 نم كلذ ةإانج ىف نالوأ

 اوريلوأ ىنعملاو بلغف لقعي
 مارجالا نمهللا قلخام ىلا
 نعةئيفتملالظ اطىتلا

 عجرت ىأ اهلئامثواهناميا
 باجىلابناج نملالظلا
 ةعنتممررغ ىلاعتهلب ةداقنم

 نمهلاهرخسابفهسيلع
 اهسفنأ ىف مارجالا او ٌويفتلا

 ةداقنمةرغاصاضي اة رخاد

 .ةعنتمري_غ اهيف للا لاعفال

 تاومسلا ىفا نايب نم

 اعيج ضرالا ىامو
 تاومسلاف نأ ىلع

 امكح اييف نوبدياقلخ
 :ضرالا ف ىسانالا بدن
 هذحو ضرالا فا نايبوأ
 تاومنلا ىفامي دارملاو

 هلوقبو نيتكلالم ]|

 ةئلاةدارإل مهدايقنامهريغ دوجسب ومهتدابعو مهتعاط نيفلكملادوجسبد | رملال يق مهريغو ةظفخلا نم ض رالاةكنالم (ةكئال

 ةصاخعءالقملا لوانتل نم ىجولو مهريغو ءالقعلل طاصوهذ| امنع ىجو دحاو ظفلب امهنعربعي ن از اجاذلفافلتح لف امهعمج دايقتالا ىنعم



 (رك ارهأ دانس)
 هيبنتوةظعومهنالزك ذلا

 منك نا) نيلفاغلل

 ) ربزااوتاسبلابن وهعنال

 بتكلاوتازجتلابىأ
 هلةفصالابرب اعتب ءابلاو
 تانيبلابنيسبتلمالاجرىأ
 هناك ارمضمانلسرإب وأ

 ليقف لسرلا لسرأ م ليق
 ىأ ىويب وأ تانببلإب
 الي وأ تانييلابمويلا وب

 له ًاولثسافهلوقو نوملعت
 هوجولا ىلع ضارتعارك ذلا
 انلزتأو) هلوقو ةمدقتلا
 نآرقلا (رك ذلا كيلا

 اوهنوهباو يمأاىركذلا ف

 اودعوأو هب اودعوو هنه

 ف 1

 1 و ا

 هناوركمامو ةكم له أ مهو
 مالسلا هيلع ةهالوسر

 نعي لعف اك (ضرالا
 باذعلا مهينأي وأ) مهمدقن

 (نورعشإال ثيح نم

 أ نيباتح (مابظن

 دأ نيرجتمب مهاف)
 (فوخت ىلعمهنغخأب
 كون اوهو نيفوختم
 اوفوختف مهلبق اموق

 ناف) نورعشي الث يح نمهلوق فالخوهو نوعفوتم نوفوختم
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 انكلا ليقوارسبالاةفلالامالاى اثينا ناكومامي باننا لهأ 2 (99)

 جوزعمثلا مهباجافانيلا اكلم ثعب الهفارمشإ هلوسر نوكينأ نم لج أو مظعأهنلا اولاقو سو هيلعمتلا
 جوزعهللاةداعن | ىنعملاو مسوبلا ىحون كااثم ىنعيالاجر الا دم اي كلبق نمانلسرأ امو هلوقب

 1 وأن مةب راجل

 رك ذلا لهأ اولئساف) ةعيدقةب راجةنسوةرم :رفس»ةداعهذهفرشبلا نمالوسرالا ثعس ل هنأ قلحلا أ أدبم

 وك ةكترافك نالباتكلا لهأ !لاؤسبهنلا مه مأ امهاو ىراطنلاو دوهبلا مهو باتكلا ل هأ نعي

 را نم مهريغد ىسبعو ومش م-منمالسر مهيلاهللا ل سر أ دقو لعله باتكلا لهأن انودقتعي
 خأ اذافارسشب اوناكمسيبا اواسرأ نبذلا لس .رلا نإب مهوربخي نأو ديالف مهولأساذاف مهلثمارشب اوناكو

 ودعتالءالؤهإ منكن نعي ةكملهال بالحل (نوماعتال منك نا) مهبولق نعةهيشلاتلاز كذب

 زلاو تانببلاب كلبق نمانلس رأامو ىنعما ليغفءابلا»ذط بلاجلا ىنعلا ىاوفلتخا( ربزلاو تانيبلاب) كلذ
 هأ ىنعي رك ذلا له اولئساف هلوق ف ف لعلا ىنعمب رك ذلا ليقورب زلاو تانيبلاب ههانل سرأ مهبلا ىسوبالاجرالا

 : او تانيبلاو كلذ متن وملعنال منكن ارب زلاوتانببلب )_علاوهىذلارك ذلا ل هأاولأساف يَ رملا
 بلا, ىهوهقدص ىلعةلادلا تازجتملا بلع لوسرلارمأر ادم نالةلاسرلا مأهب لماكتب ام لكأ عماج مسا

 0 لجوزعهتلا نم لسرلا ىلعةلزنما بتكلا ىنعب رب زلبدارملا ىهوفيلاك لاو عئارمشلا نايب ىلعو
 زارقلاوهىذلارك ذلادمتاب كيلعانلزن أو ىنعي لسوهيلعهللاىلص ىنلل باطلا (رك ذلاكيلا

 3 نء كيلا لج أامىنعي (ميلالزنام سانللنيبنل) نيلفاغللاهيبنتو ظعاوم هيف نالارك ذهامس
 سنو رسو باعت( لسلو مراوح لا كن نيبلاوةنسلا نمل باكلانايبونآرقلا

 لا ةهةلالدب نيبم ثي دحلاو ل## نآرقلا نال ثيدحلا يدفن بجو ثيدحلاونآرقلا نيب ضراعن عقو

 . اوانبيم نوكي نأ بجيب كتاف هباشتمهنمو كح هنم نأ ارقلا مهضعب لاقو لمجلا ىلع مدقم نيبملاو
 لا نود هيف لجأ ام ىلعل اوم مسهيلا ل ازئام سانلل نيبتل ىلاعنهلوقف ةنسلا نم هنايب بلطي و لمجناوه
 ,ايسلا اوركمنبذلانمأفأ) هباوامعيف ميبلالزنأ ايف ىنعي (نوركسفشرمهلعاو) رسفملا نيبملا
 أب رإسوميلعةتلا سهلا لوسرباوركم شب رقرافكم هوت ايسلاتاركملاهرب دقت ف ذح هيف

 اغتش اركذلاذهمداركآل يقر وءافخالا ل يبس ىلعداسفلاب ىسلا نعت ةرابعركملاو مهتيذأىاوغلابو

 ههللا لوس .رىذأ ىف ىسلاركملااذهءدا ارما نأ حيحصلا ومهسسفن ًاىلعمه .ركمن وكيف هللاريغةدابعب

 00 .وه نمودورع تائبسلا اوركم نبذلبدارملاليقو نينمؤملاو لسوهيلعهللا
 نبال ثيح نم باذهلا هنأ وأ) لبق نم نورقب فسخ!كىنعي(ضرالا مهبهتلافسخي نأ )ةكم

 وعي (مهباقتىمهذخأب دأ) مهريغو طولم وق كإهأك ةأؤ مهكلهبف ةتغب مهينأي ب اذعلا نا ىنعي

 ا الها ىلعرداق ةوهاكرفسلا ف ميك الها ىلعر داق ىلاعنإ و هناحتمس هناف رافسالا ف مهف هرصن

 ىلعر داق ىلاعنهنا ىنعي مهرابداو مطابقا في رجنالاقو مهفالتخا فمهذخأي سابع نبا لاقو

 اقوهلب هنونوشروأ هللا نيقباسب ىنعي نإ رجع مهاف) مهلاوح أ عيجج ىو مهراهنو مهليل ىفمهذخأب
 | اكد لك سفن لم وني حاد يبق (فوخت ىلع هذخأبوأ) مويلع

 رمق لي ذهةغل ذه لاقي وهمشحوهلامذ خا وهصقتتا اذاهنوحتورهدلا هفوح لاقي نوختلا هلثمو
 قو مهعيج كلبي ىتح ئنلا دعب ئغلا مسهب اون 'ومهفارطأ نم صقني هناهيدارم ان وكي لوقلا
 : دي دسم موف ذوب لبالوأ باذعلا مهن خا اللات و هناحبشهن | لقحيفف وحلا نمولصأ
 اس ا ملنمموبصيننورخلا فوخنيف ةئاط كتي فوحا نموه ىلكلاو كاحضلا

 *تاف "أب وأءامسلا نم لزب باذعب وأ ضرالا قلمك ف سخن مهفوخ ىلا متوهناحبسمنا

 ) وقتل مخ ىلا عتوهناحبسمهنا م مهر ىلع كالطا اين اىلااليلقاليلقثدحت اف ب

 و 1

 جب ر
 ل

4 
 هج



 00 ٠ رومألادوجوكفقوتمريغدئدارادنعمدوجوناومياع عتتجالءدل نأ نيل , 4
 هنالدارأام ىلع نوكيف نكهدارأ ئيشل ل وقيامنا مهنعب ووهئابحا ىءيلع بعتالفءازجلاو باسحلامهنعبيو ||

 كرابتةللالوقي ركيباعس ل ع اوسرلاقلاقةرب رهىبأنع(خ) هدار ًانوشد زيقدال ىذلارداقلا أ

 ىلن الوقيف ىاياهمتشامىب ذم نأهلىئضإ امو ىنب ذكي و ىنمتسشي ن أهل ىتبنيامو مدن ب اىنمتشي لاعنو ١

 ىنمتشو كلذهل ع نكي لو مذا نبا ىنذك ةباورفوىأدباك ىديعي سل هلوقفىانا هبيذكتامأوادلو أ

 امأوهنداعا نم ىلع نوهاب قلما لوأس يلو ىف أ دباك ىند يعي نلهلوقف ىاياهبي ذكسنامأ كلذدل» نكي و ْ

 ىلاعت هلوقو ُج دحأ اوفك هل نك, مودل اوبملودلي ل ىذلا دمصلادحالاان ًاوادلو هنلاذخت |هلوقف ىاياهمتش

 ريبجو سباعو بابخو بدهصو لالي فتلزناوبذعو اوذوأ ىنعيإ (اوماظدمب نمةنلاىاورجاه نيذلاو) ||

 مهورفكلا ىلا مالسالا نعاوعجربل مهنوب ذعياواعف .ةكحمب نوكرشملامهذخ ل يهس نبل دنج ىبأو || ا

 هردص ىلع والعجب وهنودشي ورحلاةدش ىف ةكمءاحطب ىلا هنوجر خس هبامصأ ناك لالباماف نوفعضتسلا ||
 بيهصامأو نب رخكآر فن ةتسهعم ىرتشاو هقتعأو قببدصلار كب ول أ مهنم» ارتشافدحأ دال وقي وهوةراخلا ْ

 هوعابفهلامبهسفن ىرتشاف عرضأالف يلع نكن اوكعفت نلف معم تنك نارييك لجر ىنا م لاقف ظ

 لاقو مهنعاوافن نودي ربامضعب مهوطعاف مهبقابامأو عيبلا عر ببهصايل اقف قب دصلاركب وبأ هب رخهنم ||
 ةفئاط قحلىتح مه رايد نم مهوج .رخافةكملهأ مهماظ ملسوهيلعهللا ىلصةنلا لوس رباح أ مهةدانق

 نينمؤملا نماراصن ًامطلعجوايبلا اورحاهفت ةرخيعر اد اياها كلذ دنع دملاةنلامهأوب مث ةشحلاب

 نى لعل يلدهيفوةرجطا لضفون؛ رجاهملا لذف ىلعلد:ةبآلا:ذ_هو مهوساوو مهدرصنو مهوو اف
 لامالا ثيدح هنمو رن ىلادلب نملاقتتالاةلزخع تناكو عقوماط نكي ملةصلاخهلل نكس:ملاذاةرجطا
 وأاهمبصي اين دىلاهنرجه تن :اكتموهلوسروهللا ىلا هر جهفهلوسروةئلا ىلا هنرحه تناك ف هيفو تاينلاب

 هل اوقد باطلا نب رمع ةياور نم نيكحصلا ىفهاح .رخأ ثي دحلاهيلارجاهام ىل هن :رحهفاهحكن :أ يما

 راد مطاهلعجو ةني ملا طز ىلاعتهناوهو ةنسح ةثوبت مهئوبنل وبدل ىنعي (ةنسحايندلاف'مهوبنل) ىلاعت
 هلل |اىضرباطخلا نب رمت نعىو رةنيبدملا هر انا راداين دلا ىف مهتوبنل ىنعملاوةرحه

 ىفهللا كدعواماذههيف كلهللا كراباذهذخ هللوقيءاطعنب رجاهملا نملجرلا ىطعأاذا ناك ه نع ىلاعت
 ةكممط حتفي ناباين دلا ىف مهيلا نخسحيل هانعمليقوةبآلا مذهلوقي م لضفأةرخآلا ىف كلر داامو ايندلا

 برغم او قرشملا لهأ ىلعو ةبطاق برعلا ىلع مهرصني مئاهنم مهوجرأو مهوماظ نيل اهلهأ نم مهنكميو
 ف رشأو لضفأو مظعأ ىنعب ( ربك ًادرخآلاوجالو) نبدلا فةيادطاو قيفوتل اين دلا فةنسحلابدارملاليقو
 ةرخالا فطام نوماعي نينمؤملا نالر افكلاىلاعجر 0 ريمضلا ليق (نوماعي او ناك ول)ايندلا فمهاطعأامي
 هنا ل ميقوهيفاوبغرلابن دلا معن نمهيف مهامربك ًاةرخالارجأن انوملعي راك ىنعملاو

 ىلعربصلاوداهتجالاو دجلا ىفاودازل ةرخآلا فمطهنلادعأا م نوماعياوناك ولىنعملاو نب رجاهملا ىلا عجار
 حدمةفصوهفهوركم لاو ىذالا نم مطانام ىلعهنلا ف ىنعي (ادربصنيذلا) نيكرشملاىذأ نم مهباصأام
 مهب رىلعو) ةللاليتسولاومالاو سفنالالذب وداهملا ىلعو نطولا ةقرافمو باذعلا ىلعاو ربص ىنعي
 هللاىلا كولسلا ا دبمامهوةبآلا هذه ىف لكوتماو ربصلا نهارك ذ مهسعب لاق اهلك ههرومأ ىف ىنعي. (نولكوتب
 قلحخلا نمىذالالاتحاوتاعاطلار ئاسو ربل لامعأ ىلعاهسبحو سفنلارهقوهف ريصلاام ا ءاهتنمو ىلاعت
 ةياكلاب قلحلا نع عاطقنالاف لكوتلاامأوبئاصملا ىلعرب لاو تامرحن او ناحابملا تاوهسشلا نعربصلاو
 هاهتنمو تي رطلارخاوهىناثلاو ىلاعتةللا ىلا كوالا ًادبموهلوالاذ ةيلكلاب ىلاعت قا ىلاهجوتلاو

 لص دج ةوبناو لول ّ 6 هيصطعسا# - :٠

 ا
 ا

 درواذاعاطملامألا صادنع

 لثتمملا عيطل ارومأللا ىلع
 داحيان ا ىنعملاوملوقالو
 هذهبةللا ىلعرود ملك

 هيلع عنتعف يكف ةلوهسلا

 صعب نموه ىذلاثعبلا
 نبذلا د) تارودقلا

 هقحىف (هللا فاو رجاه

 (مقب نم)ههجولو

 هباسأو هللالوسر مه
 اورفف ةكم لهأ مهملظ

 نم مسه هلبا ىلا مهني دب

 ىلامث ةشيحلا ىلا رباه
 ناترحطا نيب عمج ةنيردملا

 ةنيددملا ىلا وجاه نم مهنمو
 (ةنسحايندلا فمهوبنل)
 ةئوبتى أر دصمللةفص
 ةءابممهتوبنلوأةنسح
 ثيحةئيدملا ىهو ةنس>

 مهورصنو اهلهأ مهاوآ

 (ربكأ ةزنآلوبالو)
 باوج نالهيلع مزال فوولا

 (نوماي اوناك ول)
 رافكللريمضلاو فوذحم

 قاوبغرلكلذاوماعوا ىأ
 ولىأ نيرجاهللوأ نبدلا

 قاودازا نوماعي اوناك
 نبذلا) هربص ومهداهتجا

 اوربص نبذلا مهىأ(اوربص'

 امهالكواوريص نيذلا ىنعأوأ

 ةقراغم ىلعربص ىأحدم
 هللا موحوه ىذلا نطولا

 فيك بلق لك بوبح ا
 طقسم وه موق بواقب
 ةدهاجتا ىلعو مهسؤر

 ليبسف 8 دقت

 0 الملا ةنسل 0 ا ؛امو)لزئارسشب



 ل ماولاةولالحلا اومرحو لسرلا اوبذكى أ (مهلبف نم نيذلا لعف كلذك !)امهوحنو ةبئاسلاو ةريحببلا ىنعي ( عي نم هنود نمانمرحالو)
 ١ نآالوسرةمالك ىانئعب دفلو) هحبقو كرش نالطب ىلعاوعلطي و قحلا اوغلبي نأالا(نيبملاغالبلاالا لسرلا ىلع لهف) ءازهتسا مهوق

 ىدطهامهرايتخال (هللاىدهنممبنخ) هتعاطىنميناطيشلا(توغاطلا (91578) اوبئتجاو)هودحونإب(هئلااودبعا
 | اودقتعا مهنال ونم الهجانؤإآ الو نحن عيش نم هنود نمان دبعامهنلاءاشولءالؤه لوق ناك ةبذكملاةرفاكلا هيلع تقح نممهنمو)

 | كم ءولاو مذلاهياعاوقحتسا مرج الف لطابداقتعالا|ذهو لسرلا ةثعب زاوج نم من كل ذك مالا نوكنأ
 درب كابس رمتلان الولف ىنعملا او ماج اوقيئاسلاو ةلينصولا ىدي (ئث نم هنود نمانمزحالو) ىلاعت هلوقاماو 0 . "3 . م ٠ : الاىفا : اهانا
 | مثالا نمو ةكمرافك نمءالؤه مدقت نم نا ىنعي (مهلبق نمنيذلالمف كلذك ) هريغيلانادطو كلذ | "م6. 3 ْ

 | لهف) ةيلامخاممالا فاميدق ناكل سرلاةثعب راكناف ثيبحلالعفلااذهوةقي رطلاه ذهىلءاوناك ةيضاملا [إ ثيخ(ني ١

  (توغاطلااوبنتجاوهللااودبعانا)الوسر لس .وهيلعفللا ىلصا دم كيفانشعب اك ىنعي (الوسرةمأ لكىانثمب مي ا رى | دقلو) يلاواسر أنما هباداسرأام خيبت مهلعامندح ةياده مهلا سبل نعي (نيبلغالبلالا لسرلاىح | 01[ رمد ىلخ أونا

 ما د)هلسر قيدصتوهبناميالا ىلاهللادا ده ىنعي (هنلا ىده نم) لسرلا مهتءاج نيذلا مالا نذ ىنعي (مهنف) 5 2 . مسر ا د ِ 00 1 0 - || هماعأو مهنا ىلعإسو هللانود نمدوبعم لكمءاوهو ت وغاطلاةدابعاوبنتح ناوهللا| اودبعي ناب مهن ىمأب اوناك لسرلا نا ىنعي ها ىبص هننالوسر

 |هدابع ف فرصتملاهنال ىلاع:لاوه لضملاوىداهط انا لع )يلد نيب أ ةبآلا هذهىفو لالْضلاورفكلا نا) لاقف ةلالضلاهيلع
 اورظناف ضرالا فاوريسف) هماع قباس هب ؟ح ا: هيلع دحال ضارتعاالءاشي نم لضي وءاشي نم ىدهيف ناف مها ده ىلع صرحت
 لسرلاب ذكن مل أم اوفرعتل نب ركفتم نب ربتعم ضرالا ىاوريسف ىنعب(نيب كما ةبقاعناكسغيك ||[ حتب (لضي نم ىدهمالةنا
 | كبي ذكنتلاورفكلا ىلعتررصأن امك لزانباذعلان اوفر عنلو كالطاو باذعلإب مطزانم ب ارنوهو فوك لادلا رسكو ءايلا

 | صرحت نا ىنعي لسو هيلعمتلا ىلص ىنلل باطخلا ( مها ده ىلع صرحت نا) ىملاعتوهناحبسهلوق هه مهبلزن حتفوءايلا مضب نوفابلا
 سكوءايلا حتفب رك (لضي نمىدييالنلاناف) داهتجالا لكدهتجتو مهنا ءاوءالؤه ده ىلعدجتإب || نم نايف هجولاولادلا
 1 , هانعم ولادلامتف وءايلا مضب ”ى :رقو هللا هزضأ نم ىدتهمال هانعم ليقو هزضَأ نمهنلا ىدهمال ىنعي لادلا هربخ ىدهالو أد تبم لْضِي

 (مهناميأدهج تاباومسقأو) باذعلا نم مهنوعنم نيعنام ىأ(نبرصان نم مطامو) 'ىداهالفهنلاهلضأ ((نب رصان نم مههامو)
 | ناكف هاضاقتي هانأف نيد ناكر رسما نم لجر ىلعهل ناك نيساسملا نمالج .رنأاط وزن بس ىزوجلا نبالاق 5 نايرج نم مهنوعنمي

 | نآهنلاب مسقأو توملادعب ثعبت كنا معزنل كنا كرمثملالاقف توملادعب هوجرأ ىذلاو ملسمللاهبماكستيابف موهنع نوعفدب و مهيلعةللا

 «كعبلاراكنا ف نيكرشملل تلصح ىتلاةهيشلارب رقتوةيااعلاوب أ لاقةبآلا هذه تلزنف تومي نمهتلا ثعببال || مهدعأ ىذلاهباذع
 ا! لب هدوع عنتما ىلب ومؤازج أت رفتو تاماذافةصوسخلاةينبلا هذهالاوه سيل ناسنالان|توملادعب || دهج هللإ امس او)
 | قمهدقتعمو مهتوبشلصأوه اذهفهمدعوهئانف دعب ةقيقحالوتاذهل قبدرلو ىف دقف مدعاذا ئشلانال || ىلع فوطعم (مهناميأ
 ننادرف(توءنمهللا ثعبيال) مهناعأ دهج ناب اومسق أو ىلاعنهلوق كلذ توما دعب ثءبلار اكن : سال) اوكرشأ نبذلالاقو

 باوجلاو ىنلا دعب ال تابث ىلب هظفل نال توما دعب موثعبب ىلب ىنعب ( ىلب ) ىاعت ل اقف مطوق ىفمهبذكو كلذ ارم( لب تورم
 / متهنردقب هدجو أ ىذلاف أيش كير او مدعلا نمهدجوأو ناسنالا ناخ ىلاعتو هناحببسهنلا نا مهتهبش نع 6 ىقنلادعبال

 ىذلاناىنعي (اقحهيلعادعو) ىلوالا نم نوهأةي ن 00د '” ا ناس اسفل عادعوأل والا .منوهأةناثلا ةأشنلانالدمادعا دعب هداج لمر داقءم أ || ىدد (اقج هيلعادعو)
 فيكن ومهفيالىنعي (نوملعيالس انلارثك 5 نكلو) هيف فلخال قح دعو توملا دب ثعبلا نم هب دعو

 ثعبان ويوقع ىذا طنيل) شلك لعردةلاندهحبستا ردم كلذ نوك | نري نت
 توملادعب ثعبال يطوق ىف ىنعي ( نيذاك اوناك مه ااورفك نيذلا ؤفاخالىذلا قحلا .: 8 58

 ْ مطوق ىنعي (نيبذاك اون م اررفك نب معيلو) هيف ىدلا قحلا مهرهظي و رثك !نكلو) قحدعولا
 | رايعدادارأتا رداق ىلاعتو هناحبسهتنلا نا ىنعي (نوكيف نك هل لوقت نأءاندرأاذا ئشلانلوقامنا) يا

  مهتعببو نينمؤلا ل مشي وهو تومي نلريمضلاو مط نيبيل مهئعبي ىأ ىلب هيلعل دامب قلعتم( مط نيبيل) نوثعبب مهناوأ قح دعو
 اذا ئئلانلوقامنا) تومي نمهلا ثعبيال مطوق ف (نيبذاك اوناك مهنا اورفكنبذلا ا عيلو) قحاوه (هيف نوفل ىدلا) نب رفاكلاو
 ناك ن من وكيف نكوهربخ لوقت نأو أ دتبماناوق نك باوج ىلع ىلعوىاشبسنلاب و نوكيوهفىأ (نوكسيف نك هللوقن نأءاندرأ
 اجيالاةعرس نعةرابعهذهر فقوتالب ث دحب وهف ث دحا4لوقت نأالا سيلف ئئدوجراندرأ اذاىأدوجولاو ث ودها ىنعم يتلا ةمانلا

1 



 ايلا

 ناوضرلابمهحاورأض بق دنع نورشدب مهنال ةاهس ةبيط نوكسن مهناق :وأناهانعمليةوةحييبقلاةهوركملا

 بيطب ١ ومهحاورأض بق مهياعلهسيف جاهتبالاور ورسسلاوح رفلا كلذ دنع مط لص>ييف ةماركلاو ةنملاو 1

 مهغلبتوأ ةكنإللا مهيلع است ىنعي. ( (مكيلعمالس) مطةكئالملا ىنعي(نولوقيإ) ةلاخلاهذهىلعتوملامظ
 بادرت رة كالاهالا سانا فوم (نولمعت تنك امةنجلااولخدا) ةنانممالسأ

 هلمعب نجلا كتم دحأ الخد نل لسوهيلعمتلا ىلصهلوق |وق نيب ونالت تك امبةنجلا اولخداىلاعت هلوق ني

 ىبثيدح نم نيحيبحيصلا ىفهاج .رنأهتج روهلضفبهللا قدمغتي نأالاانأ الو لاقهللالوسرايتنأالو اولاق

 تشثالهناةن_ساله ًابهذمنا معا 0 رش ىف ةللاهجر ىو ونلا نيدلا بح خيشلالاق تلقةرب ظ

 الو اهاكءايشالاهذهت شال وفيلكلاعاون |ون نم كلذريغالوع رخنالوباجيالو بافعالو باوث لقفل

 هكلمهلك ملاعلا لب ئثهيلع بحال ىلاعتوهناحبسهتلانا اضيأةنسلا لهأب هذ موع رسثلإبالااهريغ
 كلذ ناكرانلا مهلخدأو نيعجأ نيماصلاو نيعيطلل ب ذعولف ءاشيامامهيف لعفي هناطلس ىفةرشآلا ريدا /
 هل كلذ ناك ةنجلا مهلخدأو نإ رفاكلا منولوءنم لضفوهف ةنجلا مهلخدأو مهجحرو مهمرك أ ااذاوهنمالدع

 ةنجلا مهلخدي و ني:مؤمللر فغي لب اذه لعفيالهت اقداصهريسخو ريخأ ىلاعتو هناحبس هنكل والف هنمؤ /

 : باو نوبجوب ولا ماكح الان وشيق اعلا اأودنمالد رانا مهلخسدب وني رفات 1 وهتج ا

 ىو عرشلا صوصنلةذبانملا ةلطابلا مهنأعارتخا نعهللا ىلاعت مط لي وططبض ف ملصالانوبجوب و لاسمجالا
 ىلاعتوهناحبس هلوقامأو ه-تعاطب ةنملاو ب اولا دحأ قد سال هنا قم! لمحالةلالدثيدحلا اذهرهاظا

 ىلع دنىتلاتانآلا نماهوحنونولمعت منك امياهومتروأ ىنلاةنجلا كلو نولمعت متنك امبةنجلااواخدأ
 ل اولخد نا تايآلا ىنعم لب ثيدحلا اذهنيب واهني ضراعتالف ةنلااهبلخد.ةحلاصلا لا الا نأ |
 لمعلادرجمب ةنهلا لخ دب لهن ًامصيفهلضفو للاعت هللا ةج-رباطوبقواهبف صالخالل قيفوتلاولامجالا بيس |

 هدارع عأةللاوةنلا و لضفلاوةرلا نم ىهواهببسب ىأ لامعالاب ل خدهنأ حمصي وثيدحلا دا يموهو
 (ةكنالمل مهينأت نأالا) دمتي كتّوبن او ديمو هئلابا وكر سثأ نيذلا ءال وه ىنعي (ند رظنيله) ىلاءتهلوقوؤلا
 موبيدارلليقولاصئتسالا با ذعوهوايندلا ف انعلاب ني (كب رىمأ ىنأب وأ) مهحاورأ ض بقل ىنعي

 مهيأ ةددعتي ىعي (هللامهماظامو) بيذكتلاورفكلا نم ىعي(مهلبق نمنبذلالمف كلذك )مايك

 ءاصأف) ةئيبحلاةحيبقلا لام الاور فكلاو ىصاعملا مهباستك .ابىنعي (نوملظي مهسفن ةنأاوناك نكلوإلا
 (نؤ ةزهتسنتهباوتاكام مهب قاحو)ةثبحللادالا نئاوسقكا اامّتان اب وقعموباصأف ىنعي (اوامعامت < 8 |

 (انؤإبا الو نحنئث نم هنود نمان دبعامهتلاءاشولاوكر شأن ذلا لاقو) مهئازوتساءازج مهبلزنو ىنلاو

 اولاقف ةوبنلاراكنا ىفلوقلا اذوباوكسم مهنأ ل صاخلاوءازتسالا قب رط ىلعاذهاولاق ةكم كرسشم نا ىنعي
 كل ذكناك اذاو ئيجت ل وأ تثج لصحلر فكلا انمهلاءاشولو ئجن لوأتثج لصحخل نامالا انمّتلاءاشول

 تناكفةلا نم لكلا نا اولاقامل مهنا اذه نع باولو مالا ىلا لسرلا ةثعب ىفةدئافالفدّتلا نم لكلاف
 وهوهلاعفأ ف وهنا راك: قدلعلا بط :رحراجوهو ىلا عنهللا ىلعاضارتعا اذه ناك اثبع لسرلا ةثع

 زوج الوهلاعفأ و هماكح أ ىفهيلعدحال ضارتعاالفدب ربام كح وءاشيام لعفي ىاعتو هن احمبسهتلا نال

 مهو صمأيلمهملا لسرلا لاسرا هدابعىف هتنسوهللا كح ىف ناكو اذه لعفن مللواذهتلعف /هللوهقب ناد حال

 وهفوزضانموىدتهملاوهف ءاده نفعيلا لالشالاوةنادظان او ةريغةدابع نع هوت ولاعت هللا دام |[

 نم ىدوهيىلاعتوهناحسهنا متر فكلا ع نعمهاهنب و وهب نامالاب لكلا ىمأي هنأ هدابع ىفةنلا ةنسهذهولاضلا |

 ممالاىلا لس ,رلا ةثعبب ةعدقةنلاةنستناك امل وةيلعدحال ضارتءاالفءاش نم لضر ونامالا ىاءاشي ا

 )١5 - كا” - (نزان) (

3 

 أ

0 
1 
 نا

 "ا

1 

 لاصخلاو ةمومذملاقالخالا نءةدعابملاوةديجلالاصحاوةنسملا قالخالا عمتامرحلاو تاهوركللا

 مهسفنأى ماظةلباقم ىفهنال

 (مكيلعمالس نواوقي)
 نمؤملادبعلافرشأاذاليف

 لاقف كالمهءاجتوملا ىلع
 هللاهتلا ىلواي كيلع مالسلا

 هرششب ومالسلا كيلعأر قي

 ّ هرخآلا ىفمط لاقي وةنجلاب

 منك امةنجلا اواخدا)

 له) مكلمغب (نوامعت
 ءالؤهرظتنيام (نورظني

 مهيناتنأالا) رافكلا

 مهحاو رأآضبقل (ةكئالملا

 وأ) ةزجوىعءايلابو
 ىأ (كب ررمأ ىأي
 وأ لصأتسملا باذ_لا
 لثم (كلذك ) ةمايقلا

 كرمشلا نم لعفلا كلذ

 نبذلالعف) بي ذكتلاو

 (ةلامهماظامو مهلبق نم
 اوناكن كلو) مهريمدتب

 ثيح (نوماظيمهسفنأ || '

 ت'ايس مهباصاف)

 ةئيس ءازج (اوا_مجام

 اوناكام مه قاحو) ممامعأ
 مهب طاحاو (نؤ زوتسيهب

 لاقو) مهازهتساءازج
 هللا ءاشول اوكرشأ نيذلا
 ئث نم هنود نماند بعام

 مالك اذه (انؤابا الو نحن

 ولوءازهتسا مهتمردص
 اياوص ناكل اداةّتعادولاق



 1 5 عا مالستةسالاو سلا أ (للااوقلاف) هلل رفكلاب (مهسفنأىملاط) ةدءباماذكوت زج ءايلابو(ةكشنالل ,هافونن نبذل

 نمايندلا ىف هيلعاوناك امفالع

 معلاواو أ مويلتدرفةوادعلاو

 ا ميلعشا نا ىلب) اولاقو
 وهف (نولمعت متتك
 اًضيأأ انهو هيلع مكي زاب

 كلذكصو ةنامثلا نم
 ماهج باوبأ اوا_خداف)

 ىوشم سئبلفاهبف نيدلاخ
 ليقو) ماهج(نبيربكسلا
 اذام) كرمشلا(اوقنا نيذال
 اممناو(ا اريخاولاق 35 رلزنأ

 ربطاسأ عفرو اذهب

 اريخلزنأ انهريدقتلا نال

 ىلع باوجلا اوقبطاف
 وهربدقتلاةمتو لاؤسلا

 اولدعف نيلؤالا ريطاسأ

 لاؤسلا نع باودجلاب
 هذ_هىفاونسحأ نيذلل)

 اوامعواونمآ ىأ (ايندلا

 الاهلاال اولاقوأ تاحلاصلا

 ىأ مفرلاب (ةنسح) هللا

 وهو ةمينغو نمأوباوث
 لول ةياكحاريخ نملدب
 اذ هاولاق ىأ اوقنا نيذلل

 هتيمسن هيلع مدقف لولا
 مالكوهوأ هاكح مث اريخ
 نيلئاقال ةدع َتقاتينم

 و نممطوف لعجو
 ةرخآلا رادلو)“ مهئاسحا

 امةزنآلا فمطىأ (ريخ

 هلوقك اهنمرب_خوه
 ايندلا باو هللا هان اف

 معنلو)ةرخآلا باو نسحو

 ةرخآلاارد( نيةتملاراد

 (اهنولخ دي)حدلا, صوصخئوهوأفوذحم أ دتبلربخ (ندعت انج )هرك ذمدقتل ح دما, صوصخلا فذخ

 (07 ةكلا نم مهنم دجواماو دخت (ءوس نم لمعت انك ام) اولاقو قاقشلا
 :رخخانانونمؤملا لوقي كالذدنعف باذعلا عاونإباوب ذعو لطابلا لهأ نيهأو تاماركل اعاوناب

 : رامتهلوق ف ىزخلاو ناوملا ف مظعأن وكيف مهبةنامشلاراهظالوقلا|اذهةدئافو نب رفاكلا ىلعءوسلاو
 كلاب ىنعب (مهسفنأ ىملاظ) هناوعأو ت وما كام مهوةكالملامهحاور ضب ةن(ةكنالملامهاف وت نبذلا)

 :  (ءوس نم لمعنانك ام) اولاقو مهبل زن ىذلا هللا يماب او داقتن اواو ماستسا مونأ ىنعي (لسااًوَملاف)

 1 نا ىف < ةدئافالف ىندي (نوامعت تنك ا ميلعةنلا نا ىلب) فوم اة دش نم كلذاولاةامماواكر
 ,دلاخ متهجبا وب أ)اولخدا مطلاققيف ىأ(اولخداف) ردب موب رافكلا نمل هحام كل ذب ىنعةمركعلاق

 أ ليلدهيفونزحلاو منلا فمظع أن وكيل ط كلذ لاق اع اواهنمنوج رخالاويف نيهقم ىنعي (اهبف

 ْ ةو) لجو زعهلوق و ناسءالا نعىنعي(نب ريكتملا ىوثم سشبلف) ضعب نماي| ذعدشأ مهضعب رافكلا
 3و ناب نم م ,وملا مايأةكم ىلا نوثعبياوناك برعلاءايحأن أكلذو (اريخاولافىكب رلزنأ اذاماوقنا نيذلل
 زولوقيفراذكلا نمةكمتاقرط ىلع نو دعي اوناكنبذلا لأ سدفاولاءاجاذاف سو هيلعهننا ىلص ىنلاربخ

 نو ١ نمىوق ىلا تءجر نا دفاور شان ًادفاولا لوقيف كلريخ هقلئلاذاو نونحم ب اذكر عاش نهاكو حاس

 ةدصل هنو ربخييف هنع مهأسيف لس وهيلع هللا ىلصةّللالوسر باص ىريفةكم لخدرفءاقلاف ةكملخدأن أ

 رمش 1 |. اي طاو اننا قولا هنو احبس اوف كلف لجورعتلا وناجرتلا ىن هنأوهتنامأو

 اس هلوقوهو لوالا مفر تلق نافاريخ ل زن :اىنعياريخ اولاق مب رلزنأ اذاميذكلاورو زلا لوقو

 اوجودحاجلاركنااباوج نيباوجلا نيب قرفلا لصحتلقاريخاولاةهلوقوهو ىناثلا بصنو نياوالا
 اولا نعباوجلاب اودع سو هيلعهنلا ىلص ىنلا ىلع لزنملا نع رافكلااولأس ام مهنأكلذر ونمّؤملارقملا

 رعنينمؤملا اولأس ا !والزنمةنوك اودقتعي ل مهنال ئننىفلا ازئالا نموه سدلو نياوالاربي طاس او هاولاهتف

 ازئاللالوقعمافوشكم انديلاؤسلا ىلع باوجلا اوقبطأواومثعلتيم ملسو «يلعهنلا ىلص ىبنلا ىلع لزنملا
 8 1نيذلل) ىلاعتهلوقب ا دتبامث مانفقووهفاريخ هلوق دنع مالكلا تواريخ لزنأ أىأاريخاولاقف

 128 ةرمشعلا ىلا دحاولا نمةفعاضم ةنس>اهماوث ةنسحلاةحلاصلالا-.عالإباون نب ,ذال ىنعي( ةنسح اين دلاهذه

 نو ؟اده لعف نسا قزرلا ىهدهاجم لاق و ةلاورصنلا ىه كاحشلالاقو ةريثكف اعضأ ىلا ةئامعبسلا
 الذريغو نسحلا قزرلاوحتتفلاو رصنللا هو ةنسحا ين دلاه ذه ىف موناسحا باوث اون أ نيا ةبآلا ىنعم

 نانو رخآلا رادو ) ىلاعت هل اوقل» وأتلا اذه هس ىلع لدي وايندلا فهدابع ىلع هب هندا من امم

 : دل ىف يسخلفوةنجلا ىنعب (نيقتملاراد منو ايندلا مل لصحياىريخ ةنأ ىف ها دعأامةرخآلا
 ذه و هللا نال نب , رسفلاروهجلوقوهو ىلو أل والا لوقلاو ةرتآلا ىااهنم نودوزتب ىوقتلا ل هأ نال

 , ىنعي(اهنول دب) هب ماقأ ىأ ناكملاب ندع مطوق نمةماقا نيناسب ىنعي (ندعُثانج) هلوقب رادلا

 منان هذه ىفراهنالاىر< ىنعي ( راهنالا اهتحتنمىرجن) اهنمن وجرح الواهنعنواحر بال تانجلا

 .فنالا ىهتشنام ىنعي (نؤاشيام) تانجلا ف ىنعي (اهيفمط) مهنك اسمو .هروصقو اهلها رود تحت

 0| واتا ارسال هما لدا زعم نيعالاذانو

 كَ كه ىأ (نيقتلاسازجعب كلذ ك ) ايندلا دب راملكد جال نانالان ا ىلع لدب كلذو رصحلا
 ( نمو ىعي (نيبيطةكمالملام هافوتت نيذلا) ىلاعتلاةفنيقثلا فصو ىلا داعم نيقتملاءازج نوكي

 0 لكلاب ةمنس نبط وقنا ليقورطاعأو مهطاوقاتيك ازد ها لاق كرمشلا نم نإ رهاط
 ههنءاوهنان لك اوبنتجاو تاعاطلاو تاريملا لعف نمهباو ىمأام لكب اون أ مهنا هسيفلخ ديف نسح

 ةلهوركحلا ١

 ا

 مهسفن أ لظ نمنب رهاط (نيبيط ةكنئالملمهافونت نبذلا نيقتما هللا ىزجحي كل ذكنؤاشيلءاهيف مه راهنالااهتحت نم ىرجت) لاح



 0119١ ادم نم نبذل ركمدسق) عفرام لحم (نورزرامهاسال ْ

 رازوأس فج نماوامحيا ىأ سنحللا مكاوأ يش مهماث ؟ن 0 .كلذص تنال مال.سلاوةالصلا هيلع هلوقل |

 لعد اعللا نيدو حا رعللا .هريغلالضا ىلعنو .دقيا.ءاءاسؤرلا نأ ىنعي لعربغب هلوقو عادنال ١

 ىنءإ(نورزيامءاسالأ ال ديدشلاب اذعلا نمهبوقحتسيا « مهم الهج كلذ ىلع نوم دقي لبلالضالا - /ذ

 لبق نم ىنعي ( مهلبق نم نذل ار كم دق ) ىلاعنو هناحبسهلوق ُه مديد هنو ديعو هيف نوامحبام اللا /

| 
' 
) 
 ظ

 حرصلا لوط ناكو سابع نبالاقه.ز فاهلهأ ل تاقي وءامسلا ىلا دعصر أ لد ابب احرص ىثب هنأ هركم نه ناك '

 دش ,تقلأوهتفصقف عرتبهف نيخسر ةهلوط ناك لت اقموبعك لاقو عارذ فال ةسجءاهسلا ١

 ذئموباوماكتف ع زفلا نمسانلاةئ_أتايليت طقسالو هتحمهو مهكلعاف قابلامهياعرخور ل

 ىوغبلاهرك ذاذدهتلقةيناب سلا كللذ ل بةسانلا نال نايل! تسهل نافاس 5

 ىذلا مهرج مهئماب رع: نعل لهأ ناكوةيب رعاايماكستي ناكو مهل. ةناكمالسلا هيلعاملاصنالرظن اذه ذو

 مسط لدم مال كلا هيلع مهاربا لبق ةئدق 0 نملئابق تناكوةيب ردا مسه لعتو مهنيب ليعمس|أشنأ

 جربت نجرزالوهلوق اذهة قلعلدب وةيب رعلابنامزلا م «دةىاوماكت برءءالؤه لكو سيدجو

 عيج ىف ةماعةآلانوك قلو موسسلا عروق نمير سدر ليك ر الا ةماهاجل

 ما 9 لاعتوهناحتم ,-هلوقو © ربغلاب ركملا اورضلاقإ هاتوا للا ل

 مهاتأ أو ىلعأ ن“ م-مناينب تفصق ع ربمهانأ ناب كلذوهلودأ نم مهناينب بي رح دصق ىنهإ (دعاوقلا

 ناو ظفالارهاظوهولوالالوةلا ىلءةبالاريسم :اناج إذا اذهه ساسأو هدعاوق نم ياخ لل

 اهباوركعلت إب وصةماو,ةرامام-مناىنعملا ناكمو.هعلا ىلع اها وهوشىاثلا لؤفلا ىلعةيآلاريسفنان .
 اقيئواناينب اونب موق كالد لثم مهك اله لعجو ىلا عت للام عكلهأ هدايع نم قا لهأوهللاءاينز :الع

 نا ىلا وهناح سةلناهب ريض لثم .وهف مهكلهاف مويلع طقس و نايخبلا كلذ مدهتاف نيمطا الإ وبمجدوادي

 هلوقو عي هيف هللاهعقوأأءيخالارثب رفح نم سانلا ةنسل أى عرئاسلا لثملاهنموهر كك هللا هك-اهافرخت اب ركم
 ناد ًاتالمهقوذن مةلودو مه ؟<لهاذ فقسلا مويلع طقس ىنعي (مهقوف نمفقساا مهبلع ردل)

 مهنا لع مهقوف نملاقاماف هطوقس دنع فق سلا تناونوك, لمن لمتحي ل يقر مهقوف نمالار خيال فق

 كلذو مهنمأم ىف نعي( نورعشيال ثيح نمباذعلا مهأنأ او) هتحتاوتامواوكلهأ موياعرخا هناو هت<اوناك

 ىنعي (مهيزخبةمايقلاموبمل) مهك دهب سناببلا ك1 ناكهندشو هاروت ل

 ناوطاعم باذعلاوه ى ا رحال واين دلا ىف مط لدح باذعلا نإب راعشا هيفوباذ- لاب مهن 58

 نوقاشت ماكنا مدافتعاو مكمعز ىف ىنعب ( فاكر ثنبأ) ةمايقلا موب مط هنلا لوقي و
 نمدحاو لكنوكن عقرابعةقاشلا نال همأدعفمونوم اختو نينمؤل نوفلاختو نوهاعت تنك ىدب(مهي

 ناوطلاوباذعلا نم مكب ل ازنام منعاوعف ديل همن ورضحبال طام ىنءملاو هبحاص قشريغ قش ىف نيمصلل

 وهو مويلااذهىف ىنعي (مويلا)ن اوما ىنعب ( ىزخلانإ) ةكئالملاليقو نينمؤملا ىنعب ( معلا اونو" نيذلالاقإ)
 اوناكرافكلانالةمايقلاموباذهنو 0 ل

 اوم ًاوقلالهأر هظ ةمايقلا موب ناك اذافمطاوح مهباعنوركشي وايندلا ف نين :مؤلإ نؤزم

1 
1 
 ا

 ٍّظ 0 نوقف سئظتاو دال لئلا سيانأو لوقو قرأ زد

 ! راحريغكلذور اروالانسس عاجالاو ءصتنا, ضيعبتلل تناك ولاهمال ضي.عبشمأل تسول ل عريغب مهنوأن فلا

 | مل_سوهياع هللا ىلص ميهاربإ نمزف ضرالا كولمربك اناكورابلا ناعنكنب دوركو»و شد رقراف

 ةهج نمىأ عر

 مهنأ ١ ىعي ل اذعو

 اوركس#ل تاب وصنماووس
 هللا لل_ءأل هلنأ لسراهم

 ثابوصنملا كالت ىف مهك اله

 اناينباونب موسق لاك
 ىتاف نيطاسالاب هود#معو

 نإبنيطاسالا نم ناينبلا

 مهياع طقس تءضعذ

 اوكلهواوتاموفقسلا

 هبدارملانأ ىلد روهجلاو

 ىب نيح ناءنك نبدورغ
 ةسج هلوط لبابب ح رصلا

 لَسِيقو عارذ نالآ

 جعرلا هللا ب هاف ناخسرف

 هموق ىلعو هيلعءرؤن

 هيماىأ لاق افاوكساهف

 مهلعرث) لاصئةسالاب

 مهتم هتوف نمفقسلا

 ثيح نم باذعلا

 يح نم (نورعشيال

 نوعقوتيالو نوبستحال
 (مهيرخي ةمايقلا مويمت)
 ىوسىزأاباذعب ,طذب
 د1 و اوي عا
 لء(قاكر نبأ لوم.و)
 ةباكحهسفن ىل!ةفاضالا

 ىلعا#مهحبويل مهتفاضال

 مهب ءازهتسالا هوي رط
 نوفاشن منك نبذلا)

 نومص' 2و نوداعت (مهيف
 نوقاشن مهن ًاشىف نين موملا

 نالمويف ىنوقاشت أ مفان

 اهم 6 ام وأ ةقاشم

 موهنوظعي و ناعالا ىلا ,هنود دياوناكن يذلا مهعأ نمءاماعل اوءايدنالاىأ علا اونوأنبذلا لاق )هللا ةقاشم نب رفاكلا ىلع) باذ /

 (عودلاو ,( ةحيضفلا (مويلا ىزا نا) كسالملامهوأمهبةنامث كاذنولوقب مهوقاشي و مهلا نوتفنلبال ْ
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 تفوبنيلاعو نوثو؟الءابحأو نيفلاخ مونوك ىنب ة ملال صئاصخ مونعىن (نونعبب نإيأن ورعشباموءابح ًريغ) تاو. مهىأ(تاومأ
 ريغ ءايحأ او ناكل ةقيقحلا ىلعةم ؟اوناكول .من!ءايح أري غتاومأ ىنعمو ثءبلابنولعاج تاومأ نوفولخع مهماب قاذنا تاف دمه تنثأو ثعبلا
 هيفو مهتدبع ثعبتىت«نورعشال ىأ نيءادلل نوثعبي فري .ضااو كلذ نم سكعلاب ( ),١/4 ١ .هىمأو تول اوياعزئاجريغىأ تاومأ

 1 5 هاد ع دوور ري وي موح و جج تع حن اك
 روك ذملاو طغف ايش نوةاحعال مه اةمدقتملاة بالا ف روك ذملا ىنعملان اهب دباف تاقراركتا اة ديافاف ةبآلا فيكف مهتعن تقو نوماعي / 0 3 ص ع ىن 07 ١ 50 ا 174 .٠ تف 2 هل كلن فوك ذملا ىن-هملا سفنوهاآذه نوقلخت ,هر أيش نوقل ال ىلاعتو هن: دبس هلوقفأ يش قاختال مانصالا | موتها ناو نيكرسدملاب كبت

 01 لا : 1 و ييرلا
 1 اركسلا ةدئافوهو ىنعلاىفةداي زاذه ناكف مهريغك نوقولخم مهناو ايش نوقلحال مهن اهبالاءذهىف م ١ د 8 8
 و < , 9 .٠ 0 4 , 0 ُ 0 و 1 لا 5 . 3 6 ه4 ومهم 1 خ موعم

 ةهوتوعالىذلاىلاوه دبعي نأ ق>تس ىذلاهلالان الت وملااهياعزئاجريغءايحأتناكل نومعزت | او ع يك ةمل ؟مانصالا هذه تناك ول ىدلاواهريكىنعب(ايح ريغ اهيفةابحالةتيمتاداج ىأ (تاومأ) ثعبلا نم دبال نأ ىلعةلالد

 (نورعشيامو) هلوقراهعضومريغىفةدابعلا عضو دففاهدبع نفةدابعلا قدتسنالف ءايحأريغ تاومأ و اما
 ثعبتوةايحلا اهبف لعجت ءانصالانأ ىلع ليل دهيفو نوثعم: ىتمىنعي ( نوثعرب نايأ )ل مانصالا هذه ىنمي نوكتنالةيملالانا ماع ةاعحت ٌ : . .: نوكتالةهيطالانا ماع
 00 4 ا وتو ١ وشم نام 95 دحاو 8 دوبعم ناو هللارغل

 يكفةد دءتم مانصأ» ذهو دحاوهلاوه ةدابعلا نحتسب ىذلا نا ىنءي (د> اهلا هلا ) ىلاعتو هناحبس أ 0 97 ( هوق © نوئعبيىتممانصالا اودبعنيذلارافكلاىر ديامءانعمليقواويدباعنمأربةنىتحةمايقلا موب || . : الان ونمو ال نر ذلاف

 (نوربكتس مهوإ) ينل اذه ةدحاج ىنعب (ةركنممهمولقةزخآلابنونمؤبال نيناف) ةدابعلا حتت (] تا م
 نورسيام لعيهللانأ) اقحىنعي (مرجال) اربكستهكرتناك نيبتاذا ق+ا نال قاحا عابنأ نع ىنعي 0-0 مدر
 باعهللاىلص ىنلانادوعسمنبانع (م) قحلاعابتا نع ىنعي ( نب ربكتسملا بحال هنا نونلعيامو (مرجال) اهب رارقالا نعو

 نحب وننوينأ بحير جرلانالجرلاقفربك نمةرذلاقنممبلف ناك نمنح لخدباللاق لو || سس إل تل
 اهإمجام لجين أوه قحلار طب هلوق سانلا طمغو قحلارطب ريكا لاجلابحيليجةنلان'لاق انسحولعنو || "00 0
 هانعف ةربلا نمدإعج نمل طابأا نءرطبلا لص !لءج نه«لوق ىلع اذهوالطإب هندابعوه ديحون نم اقح 1 ا 1

 هلبقي الف قالا عامسدنعربك- يهنأ ىنعي ريك-:لارطبل ل يقرا ةحهلعجت الو هلبقي الف ىإا عامس دنع ربحت | و 0

 هةبدصقتناىأ هتصغىعماذكوأي_ثهرنلو هترقتحا اذان الف ق-تاممغ لاقي سانلا طمغوهلوقو 0 5 0

 1 نقانيذلا ةكمرافكمهوةرخآلاب نو: ؤيال نبذل ءالؤم ىني (مط ليقاذار) لبوزعهلو قه هتيردزاد - 0 ١
 : :داحأ ىنعي (نيلوالاريطاسأ اولا 5< رلزنأ اذام) ,مياعنو .دقي نيذلا جالا .طأساذا عقرطراهماقع | 0 1 0 اولاق

 نارقلا اوفصوا مهنا كلذوةبقاعلا مالاوامحيا ىفماللا(ةمايقلاموبةل.اك مهرازوأاوامحيل) .هايطابأو || 0 1 قل

 ةلاحبسلاق امناو .هسفنأبونذ نعي هرازوأ اوامحمن أ كلذب مهتبقاعتناك نيلوالا ريطاساهنوكب || دق 4 0

 هوبي م- منعر فك الايندلا فاهوا_هعىتااربلا لامعأو ايندلا ف مهتباصأ ىتلاايالماا نال ةلءاك ىلاعتو 0 ا

 طقسي دقىلامتو هناحب_سهنا ىلع لدي!ذهو ىزارلا نيدلار فن مامالا لاق .هرازو أل كب نوب قاع: لب هابل | و ع 3
 ”0 راقكلاءال ؛هصصختا .كك ل لكلا ق-ىالصاح ىنعملا اذهناكولذ'نيتسؤللا رع باةعلاض عب || <: 6
 5 رلل لصحي و ىنعي (ملءريغب مهن ه لإ ارارو نء«د) 2 5 وو 8 8 | 5 !نيذلا / 00 0 3 ١ 1 0 ١ 0 يس تورم ليف توحي

 0 0 ١ 5 . 3 .٠ 4 ل 5 ٍ نع نورغأ. ةكم لخادم لوسرناةري رهىنأن ع ىورام يف ببسلاو عابنالارازو أل ثم نامالا نءمهودصو مهريغاولضأ نيذلا

 : تنوي صقنوالهعبت نمروج الثمر نانا ارامل ير قم هيلعهطا ىلصهنلا لوسر
 رخأ ايش مىماث 5 ن.كالذ صقنبال هعبت نممان ؟لثممنالا نمهيلعناك ةلالضىلاءد نمو أيش || "00 للاسانا
 اوامعف ةءاجاهيلعهعبتف ةحريبقةنسوأ ةنسح ةنس نسا ذاريي<لاوأ سدئرلا نأ ثيدحلاو ةبآلا ىندعمو 3 ل 3 0 ل 0

 2 7 1 3 6 ء١ 11 ا 5 2 6 2 . 5 3 - ٠لق كي وسر _ر

 ةح دام لكلايواسمباقعلاوأ باوثلا كلذ نو «ىتح هباقعوأ هباون مظعي ى اعتو هناحببسمفلا ناف اهب اولاق إاسو هيلع ةنلا ىلص

 هيجل سموي ىلا عتهللان ا دارا سيلو ة_ح.ب وأ ة:بسحلا تنسب اول نيرذلا عابتالا نم دحاو لك ١ ثيداحأ ى أ نياوالاريطاسأ
 | اباوللا اولاق نيذلا موف ىن هناوهق دصب مهنو رس و هيلعةلنا ص ةنإلوس رباع واراذاوةروطس اهتدحاو موليطإبأ ونيلوالا

 ازوأض عب وةلماك مهالضارازوأاوامخ سانللالالضا كاذاولاقىأ (مهنولض نيذلارازوأن مو ةمايقلا موي ةلماكمهرازو أ اوامحيل)اريخ
 الض مهنأ ل ميال ن منولضي ىألوعسفملا نم لاح(يلعربغب) ليلعتلل ماللاو ناكيرمشلاضلاو للا نال لالضالارزدوهو مهل الضب لض نم
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 ) ١ ١ رابتغالاو يلق خو ًاركسشلاناكف مهرتغا إثم نكمي م عدا

 هللا قاخامناةداتقلافوةإبقلاو قي رطلا ىلا اهم ىدتهيهذهف ىدجلاو نب دقرغااو شعن تان وايرثلا م دتاابأ

 فاكت دقفاذ_هريغلاق نف نيطايشالاموجرو قيرطلا ملا« موءامسلاةئي نوكتلءايشأ ةيالثل موجنلا

 هنردق بئاجت نم لجوزعهللارك ذالا (قلخال نك ا نغأ) ىلاهدوهناح مس هلوق ُُه هبال لعالام |

 ةقوانتلاءايشالا هذه تناكو لك الا بيترغلاو نسحالا هولا ىلعرك ذامهقلخ عيدب وهتعنص بئارغوا
 اعيجاهقل درفنملاوه ىلاءتهناوهتبنادحوو ىاعت هللا ة ردق لاك عقلا دايك ةمدقألا تايآلا فةروكذلل
 در دقتالو قنت الو رضا ىلا ءانسالاذ اف حام لاا دايع كرت نم ىلعراكنالا ليبس ىلعلاف'

 هذه نه. قاخيال نك اسط قاما ىلاعتةتناوهو نايعلابةيئرملا دوجوملاءايشالا» ذه ىنع قا نف أ ئش ا
 اهتدابعب لغةثد نأ لقاعلاب قيلي ف يكف م ىلع .ركقنالتاذاجايئالةتلا انش قا الو ٍ:ا| ةزجاعلا مانصالا١

 الفأ) هلوقب ةنآلاهذه مح ىنعملا انطواهطءايشالاهذه اا هللاوهوةدابعلا وحس نم ةدابع كريو

 ركذتلادرجم لب رظنلاوركفلا قيقد ىلا هيف جاتحالف دحأ ىلع فاخر يغرهاظردقلا اذهناىنعي(نوركذُت

 ىهو مانصالاهيدارملا قاخمالن ك هإوقلوالا نالاؤس ةبآلا 3 قي رك ذا ربتعاو لقعو مهف نم ةبافكه يف

 ةطامانصالاهذهاومسامرافكلا ناهنع باوجلاو لقعي نمل ىو نمهطنلبايعرت فيول ل ٌ
 نوقلخال هللا نود نم نوعدن نيذلاواذهدءبهلوق ىلا ىرئالأ امهمعزىف لقعي نمىر#ع تن رجأاهودبع

 ىلع جلا مازلاه-:مدوصقللا قلن ال نك قل نخ أ هلوق ىناثلا لاؤسلا مطوقعو مهمعز ر دق ىلع مهما أي ١
 نكقاخحينخأ م اهفّت_سالا ليبس ىلع لاق فيكف قا ا لم قلاخاريغلعج ثيحح مامصالا دبع ع

 هذه ىطعأو ةميظعلا ءايشالا قاخ نمن ا هنمدارملا لب ماهفتسالا هنمدارملا سيل هنا هنع باوهلاو ابا
 نلقاعلاب قيل ف. كوةدايعلاو ةيمستلا فةسيسخلاتاداجلا هذه ناب وهند ى وسيف رك ل ,رزجلا مدل

 قلك ال تاداج ةدابعب لغت_شي واهلك ةرهاظلاءايشالا» ذه قلاخهنالةدايعلا قدتس ناب 7

 هيف قاخاوف درعلا ىلعهللا مننا ىنعي (اهوصخالهنلا ةمعناو دعت ناو ) ىلاءتهلوقو ُة معأنلاو ةئبلاًا يش

 شلعب وءايشالاهب مهغي ىذلا عفسلاو ماسلا ل دعلار حيفا لاكاطعاو منن هيفا ةدك .رم

 هيلا جاتحام عيج نمل ىاعاو ياك ع ًاامؤوهسفن ىف هيلعدب عين ًاام كلذريغىلا نيلج رلاىيسو نيديلا |

 اهرصحواهتفرعم نع زجل ممنلا هذه نم ةمعن ىف دأةفرعمدح أ مارول ىتح صحن الاين دلاو نبدلا سمأ نم

 هللاةمعز اود عننا م |وق كل ذف قلدخا عجلاه رصد ىلا لوصولا نك. ال ىتلا ماظعلا همعنب في

 مايغلا ىف ءريصقتل ىندي (روفغل هللا نا) هيلع نورد ةنالكسوفن متبعنأ أو تالذ ف مدهتج اولو ىنعي اه
 ريصقتلا ببسب كن ءاهعطقي لو عنلا كيلع عسو ثيح كب ىنعي (ميحر) مكيلع بج اك هتمعن

 اوناك اموهوءايش نورسياوناك مهرفك عمرافكلا نا ىنعي (نونلعتامو نورست ام /ءيهئااد) ىصاعل

 لكب ملاعهنا ل جوز ءفللا مهرب خاف هئاذيأ نم نورهظي امو ىنعينونلعيأمو لسو هيلعفثل ا ىلص ان 1

 مانصالارك ذال ,ىلاعت و هناجيبس هللا نا ليقو تيفخو تقد ناو ةيفاخ هيلع قالت اعواع رس مطاوجأ

 لكبادلاع ن 0 نأ دابملاوتستسر ىلا اة ارك ذةمدقتلاةبآلا ىف اهزعرك ذ
 انصالاه ذههنلا فصو م ةدارعلا قحتست تالف كل ذك تسل مانصالاه ذهراهتبنالعو اهرستامولعملا

 1 نوفلخيال) هللا نود نمةط .ااهنوع دن تلا مانصالا ىني (هللانود نمن وعدن نيذلاو) نامت لاف تاق

 | هذهنا ىلع لدي قلخال نك قل نأ ةمدقتملاةب آلا ىف ىلاءت وهناحبسهلوقتلكن أف "(ن وقل مهوأي :

 ١

 3 نونطمرأيتنوقطإل) لعرب !

 مطو مه رباسميف موجنلابءادتها مهلفاشي رقدارأهنأك تلف مهبدارملا نك نو دتوباصوصخءالؤهاصوصخ مجحنلاب و لق هناك مه هيف مدحشم

 هللاىأ (قاخي نك أ)اوصصخن مهل مزلأ

 ىأ(قاخيال نك )ىلاعت دارأىدسلالاقو هبىدتهجاماهنمو تامالع ن وكي اماهنف موجن ا! لكلايدارأ دهاجملاقول يللا تامالغ ا
 ىذلا نيءىجو مان_صالا

 ثيحمهمتزارعلا ىوالوه
 اهوديعو ةطآ اهومس

 معلا ىلوأ ىرحجماهورزجاف

 قاع نم نا ىنعملانالوأ

 ىلوأ نم قلذجال نك سبب
 ةدنع ملعالا ؟فيكسف معلا

 قلختال نفل قيرلامناو

 ماقملاءاضتقا عمقا نك"
 امازلا هن وكل هايأ هرهاظن

 ناثوالا اودع نبذل
 هللإب اههبتشت ةط اهومسو

 -هللارب_غاواعج نيح مهنال

 همساب :هتيمست ىف هللا ل ثم
 دنا اواعج دف هل ةدابعلاو
 اهيبشو تاقواخلا سنج نم

 هلوقب كلذ مهيلعر كسن فاه

 قلخيال نك اخي نخأ
 ىنةلزتعملا ىلعع هت وهو

 الفأ) لامفالا 8

 نوفرعتف (نورك
 نا 9 هيلعمتن ًاامداسف

 "(اهوصحتالنلا ةمعن اودعت
 هغليتالواهددع اوطيضنال

 اوقيطتنأ الضف مك-ةقاط
 ءاذأ نم اهقحب مايقلا
 كلذعسبتا امناو دركسسلا

 ىلعاومم نت همعن نم ةدعام

 سهحشإال اهءاروام نا

 نوفغلهللا نا) دميالو

 مريصقت نعزواجتي ( محر
 الوةمعتلا ركشش ءادآىف

 0 رفتل تع اهعطقي |
 (هّللانودنم) رافكلا مهنوعدي ن يذلا ةطآلاو (نوعدب نب ذلاو) ديعووهو كلاعفأو كلاوقأ نه (نونلعتامو نورمسنام لعب ناو



 ظ حلاو ءابربكللةداهش نيب وةرهابلاةردقلا ل عةلالد .رهظأةبولعلاراثآلا نال لقعلارك ذوذبألا عج (نولقسي موقل تال كلذ ف نا)

 ةيآل كلذ فنا هناولأ) لاح (افلتتع ) كلذرب غور ور جشو ناويح نماوبف قا خام ىراهنلاو لبللا ىلع فوطع-( ضراللف كلر ذامو)
 فلانالةوارطلابهفصوو كمسلاوه( رطاجل هنماواك اتلرحبلارخسىذلا 915(2) وهو)نوظعتي (نورك ذي موقت

 | نملك نأىنعي (نولقعي موقلتإيآل كلذفنا) هلوقب آلا هذه متخهدابع عفان تارخ س'اهاعجو 0

 3 وه ءرهفوهنر دق تحت قالا ميج ناو راما لاعفلاوه ىلاعتو هناصس هللا نإ ملع ميلس مي لقعهلناك فلحاذا لال /

الاو باودلا نم مكلجالر خسو ضرالا فكل قاخامو ىنعي (ضرالا فكل ار ذامو) اهنمدارأا هل ل لك أول
 ْ ن

 | اك عم تقوض ناولأف التخاوةيفيكلاو ثمود فاى ينمي (هنوالتغ) راثاو راجشالاو | نواز بون ريا لم
 لا هتهلوقب ةبآلا هذه مت كلذاوهّللا ةردق لاكى لع طاق ليادهيفهوجولا لكن ماضءب اهضعب هبشيال ىتح اهدي م د

 اقيقح ناك كمسلاب ءاؤ

 اوجرختستو) راكنالاب
 " 2 ١ 16 ١

 0 بوكرلاباماهب عافتنالا نم سانلا كمي ثيحب لعجهدابعلر لا هتلاريخسن ىنعمو مهيلعهللا نمةمعن سيرو -رملاو هرحبلاريخ فب هدابع ىلع هماعن كلذ دعب رك ذه دابع ىلع ك إذ ىفهماعن ارك ذوهتعنص بئاحيو هتردق 0 ا

 .: ئذلاوهو ىلاعتلاقف هب عافتنالا عاون نم ماسقالاةثالثلا هذهرك ذفهنمديصلاوأ هيف صوغلاب وأ 24 3 مهبسلب
 : .؟و - ها 6 ١ . نب ْرثب هيرب

 كلفلا ىرتد) مهسابلو

 ىرجن ىراوج ( رخاوم

 للا منمجرضرلانلاقك نآجرملاوؤلؤلا نسب بنوبات ةبلح ناو ختنو) كانو ةيئاثا | داش نور
 طنب ز كلذ ناكف لاجرلا ل جالوهامن او ىلحلابءاسنلا ةنب زنال مهئاسن سبل مهبلب دارملاو ناجرملاو ع 3

 00١1| 17 وج( فراوس) ن خلا وي( كات عزو) لانةونتتاتاغنل + تاع إل لعل
 | قرا ل صاوتدحاو حرب ناي رجتر دن ىرخالاو لبقتامه ا دحا نيتنيفس ىرن كنا كالذو ةربدمو ا 0

 توب اذا هنأ ىنعي نغسلا حايرلارخمت دهاجم لاقواهؤج وجي ءاملا تقشاذاارخم ةنيفسلا ترخم لاقي ىلا لضقلاءاغتباو اوفشنتلو

 نحلالاقواهتدش دنع يرلا بوبهتوصرخماو ٌتاوص نعي ديبعوب لاق توصاط عمسي (نوركشنملماو) ةراجعتلا
 وعي رخاوللا

ىنعي (هلضف نموغشبتلو)اءاتم اوام ىأر قاوم هب يلع رام: ىلع
 ىنعي(نوركشت مكلعاو)ر حبلا ىفةراجتلاب حابرالا 

 ّلاماعنا

 الل نبدي زال ين (ىادرضرالا ود) عرسان أركب | مارس يك
ىلاعتو هناصبسةنلا قاخاملب هو لاقو ضرالاك ميظعلا ئثلا بارطضاوه ديملاو يب برطضتو )ب 0 نأ)تباونالابج

 1 - ض رالا

 ردن لف لابجلابتيسرأدقو اوحبصافاهرهظ ىلعادحأ ةرقمريغهذهناةكنالملاتلاقف كرحتتورومت كب ليم 4 ل ر

 اعتو هناحب_سملوقف لعجلا ىنعم تاق نال اراهن أ هيف لعجو ىنعي (اراهناد) لابجلا تقلخ مةكنالملا يدع آى رات
 لوصأو راهنالا نويعمظعم نالراهنالاهدعب رك ذلابجلاهّللارك ذادو قلو ىلع فوطعم اراهنأو || ؛ 00 نكلل

ءرافسأ ىاهنوكل د ةغاتخاةرطاهيف لعجو ىنعي (البسو) لابجلا نم نوكن ضرالا هللا قلخل نبق
 داب نم <كئاوح ددرتلاو 

 عي (تامالعو ) نولضتالف نودي رئام ىلا لبسلا كلب ىنعي( نودتهن لعل ناكم ىلا ناكس نمودلب ىلا أ يئدير تكاتف دمتم

 مطوق دنع مالكلا متمهضعب لاق مرافسأ اهب نودتهنتامالع اهبف .لعجو ىلءادحأ ةزقمي ىهام
 جنلابو) ًدتبا مثتامالعو

 | موجنلاوراهلا تامالعلاب جاف موجنلاو لابجلاتامالعلابدارأ ىلكل او بعك نب د محل اقو (نودتهم مه ا 50000 .زهغ

 | لضرالاو تاومسلا قاخ نمهتننادحوو هن ردق ىلعةلادلا لئالدلا ىلاعتو هناحبس هليارك ذامل(رحبلا)

 آ”نم كلذريغو موجنلاورمقلاو سمشلاريخسنو تابنلاو ناو يحلارئاس قلخو ةفطن نمناسنالا قلخو

 - اهنا لعب وذعلا ةياغىفهج ىذلا ىرطلاناويحلا قاعزلاحلملارحبلا نم جرخا ل هنالىرطلاب فرعنأم

 عفنملا ع دضلا نمدضلا جارخ ا ىلعر داق هللا نا كلذب لعو عبطلا بسحال هقلخو هللاةردقب ثدح

 ' تامالع 22ملمعا)اةرط(البسو)لمج ىنعمهيف قل نالاراهنأاهيف لعجو (اراهنأو) تقلخ مهةكنئالم اردن لابجلابت يسر

 ك يف مدقمباطخلا ننس نعجرخم ن>دته مه مجنلاب وتلف ناف ىدجلار شعن تانب و نادفرتلاوأي رالوهوأ سنجلا مّجنلإب دارملا

١ 



 ا

 )١١8( لعافلاىنمب ردصمدصقلاو ( رئاجاهنمو ) لاقاذلو سنجلا هيدارم ا( ليبسلا دصقلل | ىلعإ

 تاقوا#ناللا_ جالا لبس ىلع غلاف ناسن الا هب ا كةليعفتا دس لع هنانرورم

 اهرك ذانهلفهمهفوأدحأ لقعاوم طي< وأىصحن نأ نمرثك ؟تاومسلاورحبلاو هربلا فل جوز ١
 اكراذلا قرانا لهالو ةنجل! ىف ةنجلا لهالتن'دعأ اك ىنعي نو.اعتالام قاخيو .هطعب ل ةولاسجالا ىل
 قى سوسلا ىن 45 , نوماعن الام قاع وهلوقىفةداتقلاقورثب باو ىلعرطخ ١ و تهاسنت الوش , نيع

 لاقي قب رطلاةماقتسادصفلا( ليج لا دصق هللا ىل دوز ىلاعتو هن احبسهل اوك اوفلا ىف دودلاو تاب
 ناب وهو ليدسلا دصق نايب هللا ىلعوهربدقت فذ> ةبالا فو كب واطمىلا ك:دأاذادصاقودصق قير

 3 ) راع نيهاربلاو تايآلاب قا قي رطن اب هللا ىلعوهانعم ليقو ةلالذلا نمىدطا قرر

 داهنمر راجلاو مال_سالانإ دوهليبسلا نمدصقلاف جوعموهرب ةماقتسالا ن ءراج ليبسلمبسلا ع

 0 ماو عئارش كاناز لكلا سان رباجلاقو رفك-لاللم .رباسوةننا ارمك لاو وةبدو#

 (نيعج ماها او) عدبلاوءاوهالار اجاونمو ةنسلا ليبسلادصق هللا دبع نب لهسو ك ارابملا نب هللا د
 ءافتنال « ئلاءافتناديفلةلك نال نامالا مهئمدارأامورا ةكَلا ةنا دهءاشام ىلا ءتهننا نا ىلع لياد :

 مهني ادهعاع ثنا ىلاعت هن !ديشي :كلذو نيعج أملا دط منتي ادهم اشولومانعم نيعجأم ادطءاشولوهلوقفهر :

 ىلع هتمعن ىلاعتو هناحعمنس نبارك ذامل (عامءامسلا نملزت ًاىذلاوه) لجوزءهلوق ُه م ادهام مرج“

 ىلع معنلام اظعأ نموهوءامسلا نمرطملالازئارك ذيهبقعة-ني زلاو عافتتالا لجال تاناويحلا قا هدا,

 ىنعيءامءامسلا نملزن اىذلاوهءايشالا عيج قلخ ىذلا هنلاو ىنعيءامسلا نم لزن ًاىذلاوهو لاقفد 2

 قرجشلا (رجشإ) اما كلذ نمو -:(هنمو) نوم رشا ىنب(بارش) لا كل '
 وهو .ظعو لجام فان_صأر حشلااولاق مهنا ةغالا لهأ نع ىدحاولا لقنو ضرالا تابن نم قاسهلام#

 قييالاماهتمو عيب مرا قتءشإ وماتشلا ف ةحودأ ل قبتاسدحأ انافندوهو قداموءاّدشلا ىلع قب ى

 محللااهمعطت 36 رجشو مف ضرالاهجو ىلع تينياب لكقاحسااوب أل اقولوقبلاكءاتسثلا فق

 ىنعيةبالاهذهىف ةبدتق نبالاقو ضرالا تب دج أ :ذا نجلا لمخلا ٍنوقس مهأدارأ 5 رجشلازعا

 ىعرتلبالا نال رج_ثلاقرو نمةيعارلا ىعرتامءامسلا نملزنأ ىذلاءاملابت بني هناةنآلا ىنعمو الك

 ىرتاهتيلخاذا ةٌماسلا تمسأ لافي مكيشاومنوعرت ىنعي(نومسن رجشلا فىنعي (هيف) رجشلاب
 ىأ(هب ميظعتلا ىلعتبنن ”ىرق رملهنلات بذي ىأ( <ل تبني ل تءاش ثيح تعراذا نهتم
 الاجاواليصفت ناويحلا ىف هللارك ذا ل( تارلا لكنموبانعالاو ليخنلاونوتي زلاوع رزلا)ءاملاك

 امههبش اا موريعشلاو ةطنحلاكهب تاتي ىذلا ب+اوهو عرزلارك ذب ,ًاديفالا جءاواليصفتراعلا ىف

 نالليختلارك ذب ثلثوةكربلاو نهدلاو مدالا نمهيفال نوي 10 ذي ىنثو ناسنالا ندب ماوقدب ١

 11 ذم ةيذغتلاو هكفتلا نم ةعفنملافةلخنلاهب_ثاهنال ب بتانعالاز 5 ذب متخوةيك افو ءاذغاه

 (كلذفنا) ىلاءتلاق مث © هدابع ىلع هتمعن لب نجوةنردق مانع لعلي تار هلا"

 (نوركفتي موقل) انتينادحووانةردق ىلع ةلادةمالعىنعي (ةبآل) راملا عاونأ نمرك ذ ذ ىذلا

 مدقت (موجنلاورمقلاو سمشلاوراهنااو ليللا <لرخسو) هتينادحوو هنردق لئالد نمرك ذاعف

 ةفسالفلا ىلعدرهيفهنداراوهرهت تحن تاروهقم تالل ذم ىنعي (تارخس) فارعال ةروس ىف» :

 هذه نا ىلاعت هتلاربخاف ىلفلا ملاعلا فةفرصتلاةلاعفلا ىه موجنل' هذه نا نودقتعي مهنالنيمج

 فيك اهفرسنئهرهق تحن تاروهقم اهم ر يصاب ىنعب. (هيماب) تالا ذماهسفن ف تارخسم موج
 موجنلاه ذه قاخ هنا ىلا هو هناصيس هللا 5 سدس 2282 د

 دصق ليبسلاقي دصاقلا ,هو
 هناكم يقتسم ىأ داق و

 همؤيىذلا هجولا دصقي

 هئع لدعال كلاسلا

 قي رطااةياده ناهانعمو

 هلوق ؟هيلع قا | ىلا لصوملا
 سلو ىدهلل انملع نا

 بال ذا بوجوال كللذ

 لعفي نكلو ئم هللا ىلع
 هانعم ليقو الضفت كلذ

 هانعم جاجزلا لاقو لل! ىلاو
 قب رطلا نييدت هللا ىلعو
 ءاعدلاو ميقتملا حض ناولا
 0 رماحاهتم 8

 ةدسالا نعلئام نكبلا

 دا 0 ادطءاشواو)
 قيفوتلاب فطللا ةباده

 ماعلا ىدطا دعب ماعنالاو

 ءامسلا نملزنأ ىذلاوه)
 1 (با رشهنم مك ءام

 بارمشلرعخ وأ لزناب قاع
 هلتمو) برعشيام وهو

 ىذلارجشلا ىنعي ( رجش
 (نوميستهيف) ىنثاوملاءاعرت

 اذاةيسشاملا تماس نم
 اهماساوةمباس ىهف تعر

 ئعوةموشا نموهراوخاك
 عراب رثؤي اهمال ةمالعلا
 تبني ) ضرالا فتامالع

 نوتزلاو عرزلاهب جل
 نموبانعالاو ليخنلاو

 لك لقيرلو (تارُملا لك
 نوكنالاهلكنال تارّلا

 نتن ًااماو هنا ىفالا

 اهاك نم ضعب ضرالا
 ةبال كلذ فنا) ةرك دنلل

 نوادتسؤ(نوركفت. موقل
 لكلا صني (هيمابتارخيسم موج لاورمقلاو سمشلاور اهنلاوليللا مل رخسو ) ةحضاو او'اةلالدلا ةبالاو «ةمكحو هنر دق ىلعو هيلإ

 ريخاوءادتبالا لع ماش تارخسم موجنلاورمقلاو 0 اقف تارخسم موجنلاو تارخسم موجنلا لعب
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 ؤ ناتئلامهورهسجاوب(نيشلا حشفب و (سفتالاىشبالاهيغإ اونوكتن داب لا) (4) متلاحأ (مسان أ لسحنو)

 غاب مللااوحرساذاةاعرلانال اهمظعم نموهلب ىئئاوملا باص ضارغأ ن "ضار أ نم هنالاهم عافتالاب
 حوتفملا ل يفو ةقشلا
 ةافسالا نهارينو

 ىل؛ةعجار هتقيقحو اقش
 عدسلا وهىذلاة شكلا

 هناكفصنلاف قشلا امأو

 لانيام توق فاس بهذب
 لمحتو ىنءملاو دهجلا نم
 اونوكسن دلب ىلا كلاقثأ
 الالبالا قاع مول هيغلاب

 نأالضفةةثمو دهب

 مكروها ىلء؟لاة:ًاوامحت
 هيغلإب اونوكست ملهانءموأ
 ليقوسفنالا قثبالااهم

 . 1 و ؟تادبأ مكلاقنأ

 سالاو نحلل نالقثلا

 ضرال !تجرخأو هنمو
 نا) مدآىن:ىأ اهلاقنأ

 ثيح (محرفؤرا بر

 لماوحلا هذه قا جر
 للاصلا هذه ريستو
 ريجلاو لغبلاو لل او)
 فامع (ةنيزو اه .ويكرنل

 هذه قاخ و ىأ ماعنالا ىلع

 دقو ةنيزلاو بوكرلل
 هللاهجرةفينحوبأ جحا

 ليما ملك أةمرح ىلع

 بوكرلل اهةلخ للع هنال
 لك الارك ذيرلو ةنيزلاو
 ماعنالا ف هرك ذام دهب

 ىوفأ لك الا ةعفنمو

 ةمعنلان ايبا تقيسقيآلاو
 رك ذينأ ميكاب قيلبالو
 نيتمعنلا ىندأةنملاعضاوم ىف

 باصتتا اوامعالعأ كرتيو

 افطعهللوعفملا ىلع ةئيز
 -_ عج ف ناسنالا اهبعفتني ىتااتاناويحلا ىلاهتوهناحتمس هناركدذالل (نوماعنالام قلخمود) قلو اهوبكزتل لحتى ع

 هريغدب كرمشي نأ نع ىلاعتر هفصواذه نمو ( نوملعنالام ناو ) هلوقوهو هفث الخ فانصأ نم نوماعنالام

(/ ١ 

 | ةايعباهضمب ترانا رماغر لبالل ممسي تويبلاو ةينفالاىلا ى؛ءاباهوحورو ىعرملا
 ةحارالاتمدقم تلفن اف ساما دنعاهعف ومظءي و توببلاو ةيفالااهب لمجتنواهماوإب 5 حرشب

 لبقت مالا نال جي تلا تقواع:مرثك ًاتويبلاىلااهعوج وهو ةحارالا قلو تلا عرش

 اقام جرع باق ىعرلا لاه رس ةفا/خعاهباواهأحرغيف عورضل ةلفاح نولعبلا الم ىعرملا
 1 + )!نانايبلا !ذهم تدثف ةيربلا ىف ىعرللراشتتالاو قرفنل ىف دخأتمثنإلا نم عورضلا ةيماض

 عج لاقثالا ( لاقت ل محتو) ىلاءتو هناحبسهلوقو «« دقت بجوف ع رسنلا ىف هنمرثك أ ةحارالا
 ةكم نم دب ربسابع نالاقكدلب ريغىنعي (دلب ىلا) رفسلا تال ؟نمديلاجاتحامورفسلا عاتموهو

 مهرافسأب مهنار ارثكحأو ةكمل_هال باط+ هناللوقلااذ_-هسابعنبالاق امناو ماشلا ىلاو نهعلا
 : 2لاضعبب هصرسخم نم ىلوأ هيف ةفاكلا لوخدف ماعباطخ هنال ىلوأ أمومعلا ىلعهلو نمعلاو ماشلا

 لاو دهملاوةمتشملاب ىنعي (سفنالا قثبالا) هنودصقت ىذلا دايلا كلذ ىنلاب ىنعي (هيغلاب اونوكست 0

 ) اهفصن باهذو سفنلاةوق ناهةنبالاهيغل؛ اون وك-: :ملا د هىلعىنءملاو عيشلا فصن ىتشلاو بعتلاو

 او لاغبااو ليخلاو) ىلاعتوهناحبسهلوق © مذ ذانلاة ذه مط قاخ ثيح هقا ىف .. (محرفؤرل كبر

 بحخ اواهوبكرت نأ لجال تاناويحاهذ_ه اخو ىنملاواهلبقام ىلع فطعةبآلاهذه (اهوبكرتل
 اهيفىنلامفانملا عمةنب زاهاءجو ىنعي ( ةنيزو)ءاسنلاو طهرلاو لبالاك هلظفل نمهل دخ اوال سنج
 .لاقوةبآلاهدذهالتو سا.عن !لوقوهو ل لا موحخل ميرحخ ىرينمةبآلاهذهم جتحا د لصفإلا

 00 الاةعفنم نإ. اضي ا اوادّتساو ارهننا مهجر ةفينحوب وكلام روما ب بهذهنلاو بوكرلل

 ءملا اذه ناكل ازراج لبخلام ول لك أناكولفءاك أمب رحت انما ءىلاعت هنئارك ذيرلاساف بوكر ا

 بوك رلاب هذه صخو نولك أتاهم هولاق ثيح لك الإب ماعنالا صخ ىلاعتو هناحبسنلا نالرك ذلإب
 وهو ليلا موه ةح!باىلا معلا لهأ نمةعاج بهذو لك اللال بوكرال ةقولخم اهنا انماعف اهوبكرا

 >> او قاصماو دج ًوهنعىلاعت نبا ىضر ىفاشلا مامالا بهذ هيلاوريبج نب ديعسو ءاطعو ب رشو نسحلا

 ههللالوسر دهع ىلع انرحنتلاقاهنأ !قيدصلار كى |تنب ءامسأ نع ىور اعلا موه ةحابا ىلع

 دلا ب نحنو |0000 لس هللا لوسردوع لعانجذ تاا6ةباوراقو ءهانلك افاسرف ادع

 أ الارملا مو نع ىهنسوهيلعهئلاىلصةتنالوسرنأأرباج نع( ) لسمو ىراخبب ِءاهجرسأ هانا اذ

 0 ل داك الاقةباور فو ليما فنذأو

 مل اولاغبلاو ليخرج. .خ موبانحذ ذلاقدوادىبأةياور فو لسمو ىراخبلاةياورهذ_هىلهالاراجلا

 1 رم باج او ليخلا نعان نيرو ري او لاغبلا نع مسوهيلعهنلا ىلصهنلالوسراناهنف ةسجاناصأدق
 ال ةصت#ءاهتعفنم نا ىلع لديالةشيزلاو بوكرلارك ذنإبةبآلا هذه نع ليخلاموحل

 مم لحل | ىلع لاقثالا لج نع تكس اذ_طواولاقدوصقملام-ظعم امهنالرك ذلإب ناتءفنملاناتاه

 ممدارملا سبا ىوغبلالاقو للا ىلءلاق:الا ل مب رحتاذ_ه نم مزلي لو كلان ل مكتو ماعنالا

 لا هتمكحو هنردق لاك ىلع ىهويبذتو هم نه دابعفللا في رعنامنهدارملالب ميرحتلاوللحتلان ادب
 12| ناىضتقيةبآلاصنناك الو باتكسةنيبمةنسلان ا ليخلا مول ةحابا ىف هيلع دمتعملا حيحصلا
 ف وقم رصنلاو ةحابالا ىلع هيف صمالارادهنعاتوكسم لكالا ناكوةني زلاو بوكر للة ةولذريجلاو لاغبلاو

 ذ هلوقو و ملعأةااو نيصنلا نيباعجاهبان ذخافريجلارلاغبلا مون مب رخو لولا موحلةحابابةنسلا
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 هانعمليقو نوفافنىأ (نوقتافانأالاهلاالهنأ) اوماعأ ناب ىنعي (اورذنأنأ) قلخلا ىلا ىسولا غيلمتو ||

 (نوكر مشي امع ىلاعن حلب ضرالاو تاومسلا قاخ) نآزفلاب نيفوخمىنعينإ رذنمةللاالاهلااللوقباو سم أ

 تلزت'ةموصخلا نإب لطايلاب لدج هن ا ىنءي (نِابم مصخوهاذاف ةفطن نم ناسنالا قاخ) هري_تفن مدقت ا

 هنلانا معزن اقف لسوءيلعهتلا ىل_ه ىنلاىلا ميمر مظمبءاخ ثعبلاركسني ناكو ىحمللا فاخ ني ىفأ ف ||
 ميمرىهو ماظعلا يحين م لاق ىلاعتهلوقاضيأ أهيفلزنوةبآلا هذههيف تازنف مران دعب م ظءلا انهىحيأ

 اهيفوىلوأ مومعلا ىلعاهاجو ةمايقلاموب وايندلافةموصحلا نم عقياملكف ةساعقبألا نا حيحصلاو أ
 هلعفام يبق م اهبفوةموصخلاريثك ارابجراصفةرذةةفطأ هت ناسنالا قاما ناد نايب |

 هناحبسةلنارك ذامل (اهقلخ ماعنالاو) لجوزعدل اوقف مهبلعاه .روهظ عم ى اعنا من مهدجج نمر رافكلا |

 هتارورص اسف هبؤفتيإم هدعب رك ذناسنالا قلخرك ذيهعبتأ م ضرالاو هتاومسلا قاخ هنأىلاعنو |

 ا ذب أدب ناسنالا ندبامهموقي نبيذللا سابللاو كالاىلاناسالا تارورض مظعأ ناك انوا ا

 ىدح اولا لاق م :- لاو رقيلاولبالا ىهواهةاخ ماعنالاو ىلاعت لاقف ماعئالاوهو كلذ هب عفتنملا ناويحلا |

 نأاضيأزو-<و لو (ءفداهيف م ىلاعتلاقف ًادنبام اهقلخ ماعنالاو هلوقدنع مالكتلامت |

 نِ_هجولا ن_حأ مظنلا بحاص لاق«قدايفلابلا قاد لا مالكا مامتنوكي)

 اهيفكلو هلوق هيلع ف طعدهنأ ًاهيلع ليلدلا او« فداهيف لهل اوقبئدتب مئاهقلخ هل آوقد_دعفقولان وكي |

 ريغاهنموةبرو رضاهنم ماعن الا هذه عفانم تناك انولاجاويف كلا اوءفداويف كل اريدقتلاولاج |

 نمهبأف -:ةساموهو ءفداويف كل ىلا تلاقف ةي رورضضلا مفانم ارك ذي ى اعتوهناحبسةندا أ دبةب رورض أ ِْ
 لسنلا ىنعي(عفانمو) معنلا نمةلصاحلاراعشالاوراب والاو فاوصالا نمةنخشملااهوحنو ةيسك الاو سابللا [

 تلقناف اهموحل نمىنعي (نولك ًاتاهنمو) ماعنالا نمدب عفتني امرئاسو اهيلع ل جلاو بوكرلاوردلاو |

 تلفاهريغ نم لكؤي دقو صاصتخالابن وبر مسمن نولك ًاتاهنموىلاءنهلوق اوق |
 زوالاو امبلاو جاجدلك اهريغ نملك الامأو مهشياعمف سانلاهدّقعي ىذلاوه ماعنالاهذه نملك الا
 جرخم نولك ًاناهنموجرفل هبهكفتلا ير ىرج هلك ًاوباغالا فهي د_:ةءمري_ةفرحبلاوربلادي-صو ٠

 مدقو لك الا ةعفنم رن ألف سابللا ةعفنم ىلع ةمدقم لك الا ةعفنم تلق ن اذ ماعنالا» ذه نملك الاف بلغالا|
 هناحبسهلوقو و لك الا ىلع مدقاذهلف لك الاةعفنم نم مظع و رثك أ سابللا ةعفنم تلق سايللا ةعفنم |
 لبالادرةحارالا (نوحرسن نيحو نوح رتنبح) + هن . زىأ (لاج) ماعنالا ف ىأ(اهيف كلو) ىلاعنو | ١

 ىلا ةادغلاب اهوجرخأ ذااحيب رست مهلب | موقلا حرس لاقي و ليللاب هيلا ىوأت تيحاهحا يم ىلا ىشعلاب|
 *ولكلاوشملا تب :وثيفلا طقساذأ عب 3 رار ارادته روك :امرثك أوةغللا له لاق ىعرملا ا
 نماكتيفاجيلمجتلابلادترهتاحبس انف تفول غلا ذى منلانوكنام نسحأ اوةعجنلإ برعلا تجرشوا
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 ةلاسرلاوةومنللهدابع نمهيفطصي نم ىلع ىنعي(هدابع نمعاشي نم ىلع) لإ ربجوهو حورلاعمةكنااللا ||

 ناباوماعا(ن دوقناانأالاهلاال نا) او رذن أ ىنعمولوفلا ىنعم هيف ىولابةكنالملا لي زن:نالد :رسسغم نأ (اور ذنأ نأ هدابع نمءاشي نم ىلع

 وهالاهلاالهئاوهنبن ادحو ىلع لد مب وقعيءايأإب ونوفافن نوقتافانأالاهل الىلوقسانلااوماعا ىنعملاوهتماعاذااذككت رذن نم كلذ سمالا

 ىفءاتلابو (نوكرشيامىلاعت قلاب ضرالاوتاومسلا قاخ) هلوقوهو ضرالاوتاومسلا قا نمهريغهيلعردقيالاميرك ذاهب ١
 وهاذافىأ(نيبم ميهخوهاذاف )*١18( ةفطن نمناسنالاقا>) هلوةوهوهنمنوكب اموناسنالا قاخو ىلعوةزج نيعض را ٠

 هسسفن نعل داجم ق. طم

 هتبط نيبمهموصاخ حفاكم
 سال ةفطن ناك امدعب
 وه اذاف وأ ةكرحالو هب

 ىلع ركنمدب رل ميصخ
 ماظعلا حي نملئاق هقلاخ

 فاصروهو ممر ىهو
 ىداّعلاو ةحاقولاب ناسنالل
 قلخو ةمدعناا نارفكف
 قلخ نم هنم هلدبالام

 هن ىك روهساك المئاهبلا
 هناحاح راسو هلاقث أل جو

 اهقلخ ماعنالاو) هلوقوهو
 ةيناعلا جاوزالاىه( كل

 لبالا ىلع عمتيام رثك و

 هرسسغ رمطمب اهباصتناو
 رمقلاو هلوقك رهاظاا

 فاطعلاب وأ لزانم هانردق

 قلخ :ىأ ناسنالا ىلع

 لاق مث ماعنالاو نانالا

 اهقلخام ىأ .مكل اهقلخ
 ناسنالا سنجاب مكلالا

 مدارعجلا( تدايل)
 لومعمس ابل نمهب اف دبام
 رعشوأ رب ووأ فوص نم
 ايلين دا (قروم)
 (نواك ًاتاهنمو) اهردو
 نذؤي وهو فرظلا مدق .

 لك وب دقو صاصتخالاب

 جاج دلك هربغ نم لك الاامأو مهشياعم ف سانلاهدقعي ىذلا لصالاوهاهنملك الانال اهريغنم ( ثلاث - (نزا) - نو
 اهحايم ىلااهبعا يم نماهنودرت (نوحي رتنيجلاجاويفكلو) هكفتلا ىرجبىرا+اكوهبدتعملا ريغكفرحبلاوربلا ديصو طبلاؤا

 ىثثاوملا باحصأ ضارغأ نمهنالاهم عافتتالا نماك اهبل مجتلابىلاءتهنلا نماهحراسم ىلا ةادغلاباهنوأ سرت (نوحرست نيحو)

 دنعةمرحلاوهاجلا مهتبسك أ اواهمإب رأت حر فو ةينفالاا دب رستواهتحارابّت ني زتةادغلاباهوحرسو ىشءلاباهوحوراذا نابع :رلانال
 عورضلاةلةاح نوطبلا أ المت بقأ اذا ار هظأةحارالا فلابلان المي رسنلا ىلعةحارالا تمدفامناو سائل :



 . الفال اذه

 (نمق نيقيلا كيناي ىت- كب ردبعاو ) ىلاءتهلوقو ءاشتام ىف لعفاف كلب + كب للدب و كديعانافءرك ًامىتيفك

 اي ىتح كنايح ةدمو كناقوأ عيج ىف كب ردبعاو ىنلاودحأ هيف كشيالىذلاهب نقوملا توملا عي

 : مح تمدامةاكزلاوةالصلابىفاصوأو مبسم ةروس ف ىلاعت هلوق لثم اذهو كب رةدابع ىف تأ ًاوثوملا

 ىلعمدو (كب ردبعاو)

 كينأب ىتح) كب رةدايه :
 ا مجأ نأ ىلاهنلاىوأام لسوهيلعهتلا ىلصهننالوسرلاة لاقرب فن نب ريبج نع هدن_ب ىوغبلا |[ ىنعي توم لا ىأ (نيقيلا

 كب ردبعاو نبدجاسلا نم نكوكب ؛ ردمحم جبس نأىلا ىوأ نكتاو نب رجاتلا نمنوك أو ||ةدابعلابل غتشافايح تمدام

 اق شبكب اهاهيلعوالب ةمريمع نب ب عضم ىلا لسوهياعهنبا ىلصةنلالوسر _ اظن لاقر رب“ نمو نيقيلا كينإب | الع هللالوسر ناكو

 اينغيهي وب نيب هتب أر دقلهبلق هتارون ىذلا اذهل اورظنا مسوهيلعمتلاىلسةئلالوس .رلاقف هب قطن: || مادي زح اذا لسوهيلع

 3 .و هللا بح هاعدق م هردىتاميهلْثب رشلاقوأاهارسشةإح هيلع بأ أردقلو با ارمشلاو ماعطلا بيطإب | ةالصلاىلاع زف

 هباتكرارس أ وهدارع ملعأةنلاو دنسريغب ى وغبلاءرك ذنورتام ىلاهلوسر || ىهوةيكملحنلاةروسإلم

 د« لحنلاةروسريسفن» « ةبآنورشعو ناميوةثام

 0 نباهلاقةزج لتقىف ةنب دلابت از :اهنافةروسلارخكآىلاهب متبقوعام لثماوبقاعف ميقاعنا اوىلاعت هلوقالا ةيكم ( ميحرلا غ نحرلا هللا مس

 ىلااليلق نم ّللادهعباو رتشنالو هلوق ىهو ةنب دملا,ت لا تابآ ثالثريغةيكماهناهنع ىرخأ ةياور فو سابع اودعوام نول يمت ساوناك

 ُن اوقواوملظامدعب نمهنناىفاورجاه ني ذلاوهلوق ىهو تايآ سجالاةيكم ىهةداتفلاقو نولمعيهلوق || لوزئو ةعاسلا مايق نم

 ار غك نمهلوفولتاقمدازةروسلارخآ ىلا متبقاع ناو ىلاءنهلوقواونتفامدعب نماو رعاه نبذالكب را ءازهتساردب موب مهب باذغلا
 اسلحنلاةر ةروسل لاقي ناك ليقوقبآلاةنئمطمةنمآت ناك ةب رقالثمهللا برضو ةيآلاهنامعا دعب ع ١ نم | مهل يقف دعوا ابيفكتنو

 فال ةعبسوةملكن وعب رأوةئامنامثو نافل أو ا نورشعو نا نو ةلام ىهواهبف مادا كيال وهىأ (هللارمأ ىتأ)
 فرح اةعبسو ةلامعيسو ناكن او مقاولا ىنآلاةلزنم

 «ميحرلا نجرلا هللا مسي الف) هعوقوبرقلارظتنم
 1 ؟ىاعفوتسوهو مالا كانأ ب رعلا لوقت: هللا ىمأ بر قوان دوءاجىن :مب(ةنا سم, يفأ) ىلاعتو مداحتب فلوق كاعتو هناحبس هولمتين

 بعن|لاقةمايقلاءىحمهيدارهاواعوةو ىنعي (هولجتتسنالف) ادعو هللا ىمأ ىأة بالا ىنعمو ىقأ ام دم لجأربت (نوكرشيامع

 ع لجرا أ ذهن أ ضعبأ مهضعب رافكلالاقرمقلا قشناوةعاسلاتب رتقاىلاعتوهناحيسهلوقلزئال ْ كي رشهلوك,نأ نعزغو

 او | ياها ٠١١ 7و عام رعت ىتسنواسن منك اميري نماوكسماةب 101 اف مهكهارشا نعو

 , 1 زنفةقيق ثتن :ًادقاهنأ اونظو مهسؤر سانلاعفرو لو هيلعهتلا لص ىنلا بئوف هلا مأ لزق ب نءمطاوقتساب ذهلاصتاو

 هماعةلبا ىلص ىنلا لاقةبآلا هذه تل ازنالوهتقو لبق ئغلا ءىجب بلاط لاجتتسالا واون أم طاف هولك ست مطاعتسا نا ثيح

 لع نب لهس ثيدح نم نيحعيعصلا ىفهاج رس امه دمي هيعبصاب ريس ونيتاهك ةعاسلاوانأت ئعب سو كلذو بي ذكنوءازهتسا

 قعامها دحا لضفك نيتاهك ةعاسلاوانأ تثعب ؛ إس وهياعمتلا ىلههننال اوسرلاقلاق سنأنع (ق) لزنيب) كرشلا نم

 ل ىرخالا ىلعهذهلضفك فعالا سه ف تنم ةباورعفربوطسولا ىل ةباسلا ةطويورخالا فيفختلابو (ةكنالملا

 أنو , تاومسلا ل هاب لب ريج يمال وةعاسلا طارشأ أ نم ل سوهياعهنلا لص ىنلا ثعبم ناكسابعنب ا ( حورلاب) ورعوبأو ىم

 0 وهو نيب كل اهب : وقعانهىمالإب دارملاموقلاقوةعاسلا تماقربك أهنلا اولاق | سوءهيلعهنناىلصىنلاى لا || دنال نآرقلاب وأ ىسولاب

 0 كدنع نم قحلاوهاذه ناك نامهللا لاق ثرحلا نب رضنلان |كلذو فرسلاب لتقإإب باذعلا ماقم نيدلا ف موقيامهنم

 مس)اربصردب موب رمضنلا لتقوةبآل هذه تازنف باذعل | لوعتساف ميل ب انعباننت اوأءامسلا نمةرادج ىحيب وأد سجلا ف حولا

 بسهأوق ف نوكرشملاهبهفصيامعةدي+لا فاصوالابمظاعتو هللا هزغت ىنعي (نوكرمثيامم ىلاهتو أ نم) لهجلابةتيملابولقلا

 ١ بولقلا اي هيهنالاحور ىمالا ىمسامتاو (هسمأنم) ىولاب ىنعي (حتورلابةكنالل اكذغي) ىلاعتو هلمأ

 لز ةيىنعي عم ىنعمءابلاو ليربجوهح و رلا ل يقوةجرلابةداتقلاقوةوبنلابءاطع لاقو تالاهجلا توم

 .- ةحناللا



١١ 
 كرت ضارعالا ىنعم ناله جو خسنللاممهضعب لاقولاتفلاةب ابخوسنم ضارعالا اذهنا ىلعنإ رسفملا |
 هيبنل لجو زعهللالوقي نيئزهتسملا كانيفك اناىلاعتهلوقواخوسنم نوكيالف مهيلا تافنتلالاو مهمةالابملا |
 اناذ كاداع نم كظفاحو كيفاك انأ ىنافىريغا حف ختالوهب كن سمأ | عدصاف لسو هيلع هللا ىلص دم
 لسوهيلعهتلا ىلص ىلا, ن ؤزوتسياوناك شي رقرافك ءاسؤر نمرفن ةسخاوناكو نيئزوتسملا كانيفك
 ثرهلا نب باطلا نبدوسالاو ىمهسلا لئاو نب صاعلاو مهس ار ناكو ىوزخملا ةريغملا نب ديلولا مهو نآر قلابو

 هلك اوهرصن معأ مهللا لاقف هيلعاعد دق سو هيلعهللا ىلص هللا لوسر ناكو ةعمز نب ىزعلا دبع نبدسأ نبا

 هرك ذاذك ةلطالطن/ سيق نب,ث رحلاو ةرهز نب ف انم دبع نب بهو نبثوغيد_بعنبدوسالاوهداوب
 هبل ىلا بوسنموهفهوبأ سيقوهمأ ةطيع ىرهزلا لاقةلطيع نب سدق نب ثر حلا ىزوجلا نبالاقو ىوغبلا
 تيبلا,نوفوطي نؤزوت لاو )سو هيلعهنلا لصةنلالوسروىلا مالسلا هيلع ريج ىت أن ورسفلا لاقهمأو

 دج فيكد محايل, ربج لاققريغملا نب ديلولاهب رف هبنجىلا لسوهيلعهللا لصةنلالوسر ماقو لبر ربج ماقف
 هلالبن شي ريلابن ةعازن نم لجرب ديلولارف ديلولا قاسىلا ا موأو هتيفكد قلاقف هنا دبع سثب لاقاذه
 اهعزنيف«سأر عيطأطي ناربكلاهعنف ديلولارازإب لبنلا نمةيظشتقلعتفهرازارحب وهو ىنا درب هيلعو
 دحت فيكل  ربج لاهتف ىمهسلا لئاو نب صاعلا امم ىمو تاس اهنم ضرف هتشدفن هقاس ىف هب ريض تاعجو
 هزنتيرة|حار ىلع ص اعلا ج رفن هتيفك دق لاقوهمدق صخأىلا لب ربجراشاف هللا دبع سب لاققف د اياذه

 تغدل تغدا لا ةفدإ جر ص #+أ ىفةكوشاهنم لخ دف ةقربش عيطوف باعشلا كلت نمامعش لزنفهائب|هعمو
 ىلطملا نبدوسالاام_هم صو هناكمتافريعبلا نعل ثم تراص ىتح هاجر تخيفنت وأ يشاو دج مفاوبلطف |

 نبالاق ىمعف هتيفكد قلاقوهينيعىلاهدبب لب ربجراشافءوس دبع لاف دمتاياذهدت فيكلي ربجلاقف
 ىو كله ىتحرادجلاه-سأرببرضبب لعذهئيع تعجووهرصن بهذؤفءارضخ ةقروب لب ربج هامر شامع ا

 ةرجشلا فهسأر حطني لعخ ةياور فوهلمالغموةرجسش لصأ ىف دعاقوهو لد ريجهانأ لاق ىلكعلاةباور

 لوشي وهوتاذ كريغأيش كب عنصيادحأ ىر اامهمالغهللاف همالغب ثاغتساف كرشلا جر و
 ىلا هنأ ىلع هللا دبع سب لاقف دئانا ذه دحت فيكل د ربج لاققف ثوغي ديع ني دوسالاامهم صودخت ىنلتق |||

 , ومس هباصاف هإهأ نمج رخ هنأ ىلكلا ةبا اور فو تاهف هنطب ىستساف هنطب ىلاراشأو هتيفكدة ل. ربج اقف

 صودمت بر ىناةفلوقني وهو تاهفبابلا هنوداوقلغأ اودوفرعب مفدإ_هأ قاف ايشيحراص ىت>ههجودوسأف ْ

 هتيغكدقلاقوهسأر ىلا لد ريج ا موافءوسد ,علاقف د اياذه دج فيكل ب ربج لامتف سدق نب ثر خا امهم

 هنطب دقنا ىتحءاملابرمش» ل زي لف شطعلاهباصافاحلاماتوح لك أ اهناس امعنبالاقووهإتةفاحبق طختماف

 فويسضرتا اهلنا عم نول نيذلا) نآرقلاب وكب ىنعي نيثزهتسملا كانيفك اناىلاعتهلوق كالذف تا

 كردص قيضي كنأ ملعن دقلو ) ىلاعتو هناحبسهل اوقف دب دهمتوديعو هيفف باذعلا مهبلزئاذا ىنعي (نوماعي
 2 , رمشبلاةلبجلاو ششحافلالوقلاو هبءازهتسالا نمهءوعمسياوناك اموهو نواوقيام ببي ىنعي (نولوقيامب

 دم حبسف) هلوقوهو ةدابعلاو حيمستلاب» ص كلذ دنعف ردصلا قيض كلذ عامسدنع لصحيف كلذ ىأت

 سف كاحضلالاقوهلل نيعضاونملا نم ىنعي (نيدجا سلا نم نكو) كب رىماب لصف سابع نبالاف(كب را
 سو هيلعنلا لص ىنلا نأ ىورنيلصملا نم ىنعي نبدجاسلا نم نكوهدمحب وةهللان احس لق كب ردم# ْ

 باقلا نع نزحلالاوز فببسلانانيققحلا نم نيفراغلا ضعب لاق ةالصلا ىلا عزف سعأب زحاذاناك

 ا ردق ف رعب كإذ دنعفدر دص حرش وحساب وهءلق قرب وهنطاب رونتيهناتادابعلاذهمدبعلا ىفأ اذا ١

 ءاماعلاض عب لاقوهبلق نعنزلاو مغلاو مها لوزيفاهناوف لع فسأتيال اواهيلا تفتانالفاهتراقحو ابندلا

 وأب حأ ام ىتتيطغأ ءاوس كندابع ىلع بج امءا برايلوقيه ”اكفةالصلاىلا ع رففدوركمدبعلابلزئاذا ١

 ةرجشلاب هسأر حطني ل ءج

 كوشلاب ههجو برضو
 نشثرخل اوتام ىتدح

 تامواحعمق طختماس اق

 الانبا عمنواعج نيدذلا)

 ةبقاع (نودلعي فوفرخآ 1

 دقلو) ةمايقلا موب مهسمأ

 امي كردص قيضيكنأ معن

 نآرفلا فوأ كيف (نولو#»

 دمحب حبسف) هللا فوأ

 (نيدجاسلا نم نكو كب ر
 هللا ىلا كباناميف ع زفاف
 ركذلاوههنلاىلا عزفلاو
 دوجسلا ةرثكو مادلا
 منلاكنع فشكو كذك
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 ىةرقبلاةروس مهضعب لوقيف هب نؤزهتساوناكل يقوهوضعر لطايو قح ىلا» ومستقافامط فلاخم لطاب«ضعب و ليخنالاوةارونل

 !ىراصنلاو ضعبب ثب ذكو ةاروتلاضعبب ترق أ دووملافهومستقادق ومهبتكن مهنؤر قيام نآر قلاب دي راوأ ى نارمتل 1 ةروسونسآلا

 زوجي و ضعبب تب ذكو ليحنالا ضعِب

 شعب معزورحس هنا مهضعب لافف نآرقلا فتمسفت مطاوفأ نال كلذباومس شي رقرافكن يم_فلاب || "د رحسلا نآرقلا
 ةباقعاومستفامهنال نيمسنقللباومسبئاسلانبالاقونيلوالاريطاسأ هنأ مهضمب ,ءزوةناهكدنأ || ىعانلزتألم لسريطاسأو

 هنا مل لاقف نيعب رأر يقو رشعةن- سلق ةكمهأ نماطهر ثعب ريغلانبديلولا نا كلذواهقرطو || ٠" .ن د معفانيمسنفل
 او نهاكهنا ضع لقيلف دمح نع مول ساذاف مسوملا لهأ مب 00 :للرتكس تي ىلعاوقرفنف لخادم اومسنفا نيذلا

 ٍ ةاهقرطو ةكم باقع ىلعاو دعقؤاو به ذف تق دص ىلا اؤأجاذافرحاس هنا كنعب لقيلورعاش نا كعب فاو دعقف مسوملا مايأتكم
 او رغاشو نهاكن ونج هنافانمةوبنلا ىصدي ىذلا جراما اذه اورتغنالب رع حاب 5 0 اورفنيل نبقر فتم ل خدم لك

 2 اوفدصلاقنومسنقملاكئاوألاقامعوولأس واؤاجاذاف مارحلا دحتسملا باب ىلع ةريغملا نا درلولا لوف رمناعإلا نع 0

 را اواعج نبذل ىلاعتهاوق ف سابعنب!نع(خ )ف (نيضعنآرقلااواعج نبذلا) ىلاعتوهناحبس || ( .02٠ ىلمدنل
 ةنمةضععجوهل بق ضعبباورغكو ضعبباونءآ ءازج أ ءؤزج ىراصنلاو دوهبلارهلاق نضع || 2... (* ب اوغي
 درحيسوه مهنضعب لاقف ةقر فم ءازج أ نآرقلا اولعج مهنال كلذوءازجأ هتلعجو هتقرفاذائيثلا تيضع || 1 يونا
 رم قو نايبلاو بذكلاوهوةنع عجوه ليقو نياوالاربطاسأوه مهضعب لاقو ةناهكوه مهضعب 7 ل

 يةناهسفنبةللام.قأ (نيعج أ مهلأفل كب روف) ارخس نآزقلااواءج مهتأىنعي رحسلاوهوةنعلا و 000
 رفلا فهنولو قي اوناك امي ىنعي (نولمعياوناك امع) نيضع نآرقلا اواعج نيذلا نيمستقلاءالؤه لب

 لص ىنلا نعسنأ نع هتلاالاهلاال نعرعلا لهأ نم ةعاج لاق ىو مومعلا ىلع هلمف ماع ظفالانال أ ين 1 هن 5 و نمؤملا قلخخا عيجج ى مهنلاسنل فريمضلا جرب ليقو ىصاعملاورفكلا نم نولم هياوناك امعليقو يا

 لس لاقو ىدمرتلا هجر هئلالا هلال لوق نعلاقنولمعياوناك امعنيعج أ هنأ نة لوق ىف |و هيلع ||... ىلسمهنلاكوسرل
 ةنافنيلسرملا اوباجأاذامو نو دبعياوناك امعنيتلخ نعدابعلا لأسيةيلاعلاوبأ لاقو ب رغ || ”.اكحت نع ملسو
 بال سابع نب! لاق تلق ناجالو سن اهبنذ نع لئسال ذم ويف هلوق نيب و نيعجج أ مهنا نلهلوق نيب عما 0م 00
 تسال ناب رضلاؤسلا لاقف برطق»دمتحاواذك مم !لوقي نكلو مهن زعأهنال مع زح |[ + تست طرادم
 هج مهنلأسنلهلوقو مالعتسا لاؤس ىنعي ناخالو شن هبنذ نع لئسيال ذئمويف كلاعتهلوقف حي ون لاؤسو و تو هوك
 ةماقلاموب نا نيت الا فلاقهنأاضي أ سامع نا تاتا ةتوحم للا 3
 مايقلا موي نا نيتيالا فلاقدنااضي سابع يبا نعىو صوهورخا تاوجو عب رقنو خيب ونلاؤس هتيلكب ل بق ناب ىمالا نمو

 كب روف) نينمؤملا ىلع

- 

ارذناىأربذنلاباب وصنم نيذعنآرقلااواعج نبذلا نوك<,نأ 0031
 ١ 2ن )!نيضعل

 وباذهىلامتو هناحبسهلوق هريظناهضعب ىف نولثسيالو فقاوملاضعب فنولئسبف فقاومهيف لي وط
 لاعنو ناخب سلو قو نومصتخت كب ردنع ةمايقلا مون كنا مث ىرخأ ةيآىف ىلاعتلاقو نوقطننإل

 ذاىأقرفلاو قشلا عدصاا لصأو معا كاحضلالاق وهضمأهنعىورب ورهظأ سابعا لاق( يصون امم نيعجأ مهتأسنل

 لالاسرلاخيلبتوةوعدلاراهظإبةبآلا ذه ىف ل سوةيلعنلاىلص لام أل طابلاو قحلا نيب نآرفلاب || "مف (تالمعباوناك
 جزهنةيآلاهذهتلزن ىتحايفختتسم لسو هيلعهللا ىلص ىنلا لازامةديبعنبهئلا دبعلاق مهلا لسرأ ميو 9

 0 ع 1 9 .٠ هاو ادحاو

 خيلبتو كني دراهظا ىلع مهمولىلا تفتلتالو مهنعففك |ىأ (نيكرسشملا نءضرعأو) هباصأو ياو 5 و

 "1 (نيئزهتسملا كانيفك انا) ىلاعتوهناحبسملوقو مهازهتسابماتهالا نع ضرع ل يقوكب ر وبا

 نإ رسسغ وهو ميدصلا نمار اهجاهب ماكسن ذا ةجححإب عدص لاقي هرهظأوهب رهجاف (ىمؤنامب عدصاف) هللا بتكف وأن آرقلا فوألسو
 راجلا فذ عئارشلان مهب يمؤتا.عىنعملاو مؤتاميةنابالاوهوةجاجزلا ىفعدصلا نملطابلاو قحلا نيب قرفاف عدمافوأر جفلا
 ىن ىف تازناهنا ىلعروهجلا( نيئزهتسملا كانيفك انا) مهبهناهتسا ماوه ( نيكرمشملا نع ضر عاو) هب ت ىماام لعفافريخا كلن يمأ
 ةمهسدب وثب قاعتف لابنب م ةريفملا نبديلولا مهو ندا مهكلهافهبءازهتسالاو | سوءيلعهتلا ىلصهنلا لوسر ءاذيإ ىف نوغلابياوناك
 هبعندوسالاو ىمعبلطملادبعنبدوسالاو تافهاجرتخهتتافةكوشدصخا ىف لخد لئاو نب صاعلاو تاف هعطقف هبقع فارع

 ةااا

2 5 



٠١ 
 الىأ (كينيع ندمال) نكمفيكف تاين دماهإافلاوطلارولاءذهن لوقلا ذه ىلع دروأو اهبف تينئربعلاو ربما و لاثمالا

' 
 : كرك رضا هذهلا زئابهملع قب اس ىف كح ىلاعت وهناحبسةنلا نايداريالا اذه نع بيجأو ةيكم هواوي ةيالا هذه

 لاو وصنف قار لوقلار ولاه ذة بآلاه ذهرسسفت ناحص كلذ ك سمالا ناك اذاو إو هيلعةنلا ىلص يبنلا ىلعر
( 2 

 ثيدحلالوقلا اذهةيحو نيثملاىهو لصفملا قوفولاوطلا نود ىهىتاارولا ىم ىلاثملاعيسلا نابل د

 دو يلاكرافكلا نمافانصأ سواطلوقاذ هوهلكنآرقلاىهىناثملا عبسلان ا عبارلال اوفلاو ىتاثملاروبزلا ناكم ىناطعأو مدقتت
 هلك نآرقلا ىمسو ىناثماهباشتمإب انك ثيدحلا نحل زن هنا لاق ىلاعتو هناحء سنن! ن |لوقلا اذه ةقح

1 

 عد س اوىراصنلاو

 0 تي ميسا راو موف نآرقلا فلم حصيفيك تلق تاقنافهيف تدنثلاثمالا»و صصقلاو رابخالا نال ىناث
 ا ىلا أ عبسلاو أب اتكلا ةحاف ىناثملا عبسلاب ىنعاذ' تلق هسفن ىلع ئشلا فظعالاوه لهو ىناثملا نماعبسةلوف :

 ءو ةريقج اهلا ىهذ || واحلا ىرتالأ لكلا ىلع عقبك ضعبلا لع عقيمسانارقلا نال نآرتلا هيلع قلن نهءارواتقتلاوأل
 6 ثلا نأ 0 دقلو ىنعملا ناكملكنآرقلا ىناثملا عبسلاب ىنعاذاو مالسلا هيلع فس .ونةروسىنعينارفلااذهكيلاان.حوأامك

 3 58 1-2 . 0 .٠
 َن ب 2 .٠ ٠ ميك -

 0 3 3 , | لجدزعهنلا ىهتاملاينمتمرافكلا نموهعي (مهنم) افانصأ ني (اجاوزاهبانعتمامدلا) دحتاشان : 0 قرح دلا اتمىلا 5 سو هيلعمتلا ىلص ىنال باطحلا (كينيعندمنال) هلوق. ِه .وهياعهللا ىلص ديت هقلخ
 0 ىذلا ميظعلا نآر ةلاتيتو ادق كن ىنعلاواويلعاهله أ ةجحا ضصواين هلا فةبغرلا نع سو هيلعهتلا ىلصهلوسر

 ا 5 1 رفا لوأت ةنيعنب نايفسن اىور اهبفةبغرلاو اين دلا ىلا تافتلالاب كرسو كبلق لغشتالف عيش لك نع ىنغهيف
 1 0 . , :٠ || اهنا يقةيآلا»ذهلوانتف نآرقلاب نغتسولىنعينآرقلاب ن غتنول نمانم سيل إسوهيلعفتلا لص ىنلال

 ظع رفص و 5 5 - 1 ١ 00 - 0 نكت نسل جتا اكان نض لة نشا سس

 0 تافتلالا نع ىلا هيففونمؤيلاذام وماما ىلع نزحنالو ليقوا.ن دلا ف مهتكر اشم نم كنافام ىلع متغنالو

 مل ارمأ نع الى 0 30 ال نراك نشا لعقار /

 0 1 التاقام سم ىبا نبال ليقت ,وعالالتاقهللادنعهلناهتومدعب قالوهام ىردنال كنافةمعنب ارجاف نطبغتال

اعلضف نمىلا مدحارظناذا سو هيلعهنلا ىلص هنلالوسر لاق لاق ةربرهىلا نع )فر رانلا لاق تومال
 : : ش 0 هي

 مك . .. ٠١ || ىلا ارظنا ٍلسو هيلعةنلا ىلس تلا لوسرلاق لاق .ملسلو ىراخبلا ظفلهنمل فس ىلارظنيلف قاحتاولاملا ف

 1 ضنجاو) دبعنبف ذوعلاف يلعن ةمعتاوإ ردزتالناردجأوهف ف :وفوه نمىلا اورظننالو كتم لفساوه نم

 نمل عذاوبو ( نينمؤملل اريخابو و ىتباد نماريخةبادىرأ تنك ىنمامهرثك أدحا ناك اهفءاينغالا بأ تنكة ةيتع نب ةللأ
 3 00 (كحانج ضفخاو) ىلاعنو هباحبس هل اوفوو تحرتسافءارقفلا تبحثي دقه ىو ع 1

 00 ريذنلاناىفا) دمعي مطلقوىأ(لقد) نينم ول نم مهريغو نيملسلاءارقفب قفرلاو نيلاو عضاوتلإ يمأ ا رع م يي

 مرذنأ (نيبملاريذنلا انأ غيلبنبهرمأ نينمؤ ملل عضاونلاوايندلا فد هزل سو هيلعةيلا لم هلوسر ىلامتهنلارمأالا (نيبلا ا

 باذعناناه رب و ناب ةراذنلا نيبلا نيبملا ناصع نم باقعلاب ريذنلاا أى ىنغملاو في وحن عم يلبتةراذنلاو مسهيلاهبلسرأاع

 (انلزتأ اك ) مبلزاننلا نيمستقلابدارأ سابعنب!لاقنيمسفقلاب هانلزن أب اذءك اباذعكرذنأىنعي (نيمنقلا ىلءانلزنأك )|

 0 اومستقا مهنادهاحجملاقو هبءازهتساكلذاوامعفامناو نلووسلا قزح لاقو ىلةروسلا هذه يسار ادا | سرا است مارك لوا دك نك كتاوت م أ رم هر برا || تيادركد ارق نضمياونا سبالكلقاوستتتودنعاجو نضالات

 ل مه 5 يايلالا نانداق لاو عربخع نم اهمهنمنورتتآر فكو اهضعب اهضعبب اورفكواهضعبب دو 0
 د1 ا

, 



1 
 عبسىأ (اعبس كانيثآ
 عبسو اةحافاا ىهو تانآ

 فاتخاولاوطلا ىهوروس

 لافنالال يقف ةعباسلا ىف

 9 فى امدهئال ةءارب و

 ةيمسنلام دع ليلدب ةروس

 سنو ةروس ليفو امهنبب
 ن*) نآرفلا عابسأوأ
 ةينثعلا نم ىه (ىناثملا
 ةحافلان الرب ركستلاىهو

 نءوأةالصلا ف رركتي ام

 وهام ىلع اهاتشال ءانثلا

 ةانثمة دم-اولا هلبا ىلع ءانث

 امأو ةبآل ةفس ةينثموأ

 عقواملف عاب_سالارونا

 سصصقلارب ركن نماهف
 ديعولاو دعولاو ظعاوملاو
 ينتتاهناكءانثلا نماهيفالو

 عبسلاتلعج اذاو نبا ىلع

 اذاو نيدتال نئف 97-7

 نفىلاثم نآرفلاتلمج

 نآرفقلاو) شيعبتلل
 فامعب سيلاذه (ميظعلا
 اذاهنال «سفن ىلع غلا

 وأةحتافلا ععبسلاب دب رأ

 قلطني نهءاروافلاوطلا

 مساهنالنآرقلا مس!هيلع

 عقباك ضعبلا ىلع عقب
 اميهلوقوإ يلد لكلا ىلع
 نآرفلا اذهكيلااني-وأ
 اذاوفسوب ةروس ىنعل

 ىنعلاف عاب_سالإ هيدي رأ
 هل لاقنام كاننن 1 دمقلو

 | نآرملاو 0

 ةلا اهو كموقىذأ نم قلتام لمتحاوان_حاوفعمهنع فعاو دج ايمهنع ضرعاف ىأ | سو

6 

بب ىرجام هيلع قمالف مطاحو كلام (مياعلا) مهفقلخو كقلخ )2(
: : 

 ء ذب نأ لسو هيلع هللا ىلص هيبن ىمأ ىلاعتو هناحبس لا نال دعب هيف ليقو لاتقلا ةب“ !خو ذم ضارعالاو
 9 ب (ميلعلا قالخغ اوه كب دنا) فوجخلءاو او ع زجلا نمىل اا حفصل اووفعلاب مهلم ءاعينأو نسحلا ىناحلا

 قب كانت ةدفاو) لجوزعهلوق ُة مهحلصي :اموهولع داعافم هأم لعوهقلخ قاخ ىلاعتو هناحبس هنأ

 هات 1 ةويعرصب نمتفاولفاوق عبس نا اطوزن نيت عزو اة (ميظعلانآرفلاو ىتاثملا
 ا ومالاء ذه تناكول نوال لاقفرهاوجلاو بيطااوزبلا نم عاون هيف دسحاو موي ريشنلاو ةظي رق

 اه نمريبخ ىه ٍتايآ ١ ميس ؟تيطعأ دقلاقوةبآلا هذه هندا ل ازاف هللال يبس ىفاهانقفن ًاواوماني وقتلانل

 يعض لوقلااذهو تلق لضفلا نب ن هلا لاقةبآلا كينيعن دمتالهلوق ا ذهةح ىلع ل دب ولفاوقلا عبسلا
 ريضنلاودظب رقدوه وئمىندملا نماهبف سيلوريسفتلا لهأ عاجابةيكمةرو لاه ذه نال عض الوأ

 | اهان ىتح ةميظعلاوم ًااهيفدحاوم وب ىف تءاجلفاوق عبس نا لاقي نأ حمصي فيكو ة و ةن.دملاب

 : تابدارملا فو لعأهتهاو لفاوقلا عبسلا هذه نمريخ ىهتاي ؟عبسلا» ذهن مهربخأأو ةيآلاه ذه هنا لزئاف

 1 سابع نباوهنع ةباور قودوعسم نباو ىلعورمجلوفاذهو باتكلاةحتاف اهنااه دح ل اوقأ ىتاثملا

 ةداتقوءاطعو دهاجموهنع ةباور فو ريبج نب ديعسو نسحلاو ةرب رهىنأوهنعن؛رثك الاةباور

 ةدجلا )سو هيلعهنلاىلصهتنالوسر لاق لاق ةرب رهىبأ نعىورام لب وأنلا اذه ةم ىلعل دي و نب آآ
 ل «ىبأ نع (ق) ىذمرتلاودوادوب ا هج .رخ أ قاثملا عبسلاو باتتكلا مأو نآ ارقلامأ نيملادلا بر

 ذلا د !!نارقلاو ىفاثملا عبسلا ىه نيملاعلا بر ةندجلا سو هيلعهثلا ىل_ههللالوسر لاقلاقىلعملا

 بساهئالف ىاثملا عبسلاب باتكلاةحتاف ةيمست ىف بسلاامأة داب زهيفو ىراخبلاهج .رخ أتيت ذأ
 ْ وأ ىئناومال ة دانقو نسملاو سابع ن (لاقف ىاثل اهتيمست بيس اوفلتخاو علا لهأ عامجإب

 اثلاا ةصنو هللا ىلعع انثلوالا اهفصنف نيفصن هللا نيب ىدبعلان إب ةموسقماهنال ليو ةعكر لكفأرقتف

 هيلعهنلا ىلص ىنلا نعهنع هللا ىضرةرب ره ىبأ نع ىوراملي وأتلا| ذهةعص ىلع دب وءاعد
 53 ةلسو

 مس ليقوةحنافلا ل ضف فروك ذمتي دحانيغصن ىدبعنيب و ىنيةالصلا تمسقىلاعتو كرابن للا
 , الل طارصلااندهأ نيعتسن كاياو دبعن كايا ميحرلا نجحرلا هلوق لثم ةانثماهتاملك نال ىناثم

 . ةنبدملابة يموةكعبة يم نيد ىم تازئاهنال لضفلا نب نس الاقو ةانثم ظافلأ هذه لكف نبذلا

 3 وب أل اقوم هريغااهطعي ملف ةمالاهذاهر داواهانثتسا ىلا عتو هناحببسهتنلا نال د هاحيلاق كلمفلأ

 باتكلاةحناف تيمس جاجزلالافو نانع تبنثبرعلالوق نمرمشلا نعرشلا لهأ ىنثناهنال ىخلبلا
 دلاعبسلاى هةحتافلانوك تبثاذاو هكلموه ديحوتو هللا دج وهو ىلا عت هللا ىلع ءانثل | ىلع اهطامشال

 انين [دقلو ىلاعت هلوق فرك ذلباهدارفا نال نآرقلا روس لضف أ نماهناواهفرشو اهلضف ىلع كلذ لد

 هاصتخال ن وكي نأودبالهروس ىدحاو نآرغا!ءازجأ نمءزجاهنا عم ميظعلا نار قلاو ىناثملا نماعبس
 اورمعنبالوق اذهولاوطلاعبسلا اهنا ىناثما نءاعبسهلوقري سفن قىناثلا لوقلا ةليضفلاو فرسشلإب
 4 اوطلا عبسلا هنعةباور فو ريبج نب ديعسو«ن؟عةباورفد سابع نباوهنعةبا اور ىو دوعسم
 8 ارب عملافنالا ليقف ةعباسلا فاوفلتخاو فارعالاو ماعنالاوةدئاملاوءاسنلاو نارمعل وةرقبلا

 ذونةروس ىهةعباسلال يقو ميحرلا نحجرلاهنبامس رطسام_-منيباوبتكي ملاذطوةدحاولاةروسلاك

 هتو هناحبسةنلا نا لاق سو هيلعهتبا لص ندا لوسرنانإب ون نع ىوراملوقلا | ذهة مح ىلع لدي و

 رىلضفو ىناثملاروب زلا ناكم ىناطعأو ليجن الا ناكم نيم !ىناط أو ةاروتلا ناكم «لاوطلا عبسلا قاطعأ

 ١ 1 ل دس مدس سس مس عع ؟لصفملاب

 ناثمالاو



 هلوقك شير ثا هيأ ::وهوراثالا كلت نورمعبب مهو دعب سر دني م سانلا هكلسي تباث( مي ميقمليبسلالا» راث ؟ننعيى رقلا هذه ناو (اهتاو) وأ

 نآشلاو مالا ناو( ةكي الا باص ناك نا وز كلذبن روعفتنملا منال ( نينم .ؤملل يال كلذ ف نا)ليالإب ونيحتبصم مهيلعْنورٌم مناو

 (امهنا وز ابيعش اويذك امل مهانكلهاف(مهنمانمةةئاف) مالساا هيلع بيعش موق وق مهو نإ رفاكل (نيملاظل) ةضيغلا ىأةكبالا باأ اناك

 مسهيداو راو دومه سانلالاوح ١ كلدب فرغت قالخالاو قامخاو براجتتلا نئالدب رس انتا دارا (نيلسرملار خاب امسأ ب ذك رظنلاو س . . ”اداسامارقلا نم يتب نئانا)الاوس كل نوتة تاو يح دقو) هني مال | --_5-22---3 هانبلا ريظمو قيررطلاهب ىعسف هب مويا هسا ١ 3 ه1/) 0 مامالاو ضار رانيا يا

 0 ةنيدملا نيباموهو مهرظن ىف نيتبثتملا ةغللا ىف نيمسوتملا ةقيقح جاجزلا لاق ةئيدحو ةميدق فيناصتةسارفلا لع سانالواضيأ
 ناكل وسر لك نالاحاص قي رطب دهاج لاق حضاو ىنب رطب ىنعي (ميقم لوبسبل) طول موق ىرق ىنعي (اهناو) هتمسو كلذ 0 تف رم مانت ص نلمرلا || 0 8 وهتفصو ئثلاةمساوف رعب تس ماسلاو و أ اذك نالفف تمسونل ةنلثالدلاةمس ىف رظانلا مسوتملاف هتمالعو هتفص ئشلاةمساوفرعب

 لسرلاب نامبالاىلااوعدي || ديو تباث قمل يبسباهبضغو هبا عن م ىرقلاذهسهنلا لزتةامراثا نا ىنسعملاولئ ازال يف
 ادحاو'بذك نفاعيج ىتااوع (كذفذا) هرثأ نوريو كلذ نو دهاشي مانثلا ىلاز زابجخلا ع ع
 اهيج مهمتك امئاكف مهنم ىلصهفوسر ىلعةللا لزنأ أع نيقدصملا ىنعي (نينمؤمللةبآل) مهب لزتأامو طول موق باذع نمرك ذ
 نمتتم نيواحلاسدازاوأ || دقاق مدلاو ةضاغلا ىعو ةكيالا بامصأ ناك ى نعي. (نيملاظل ةكب ألا باص ن اكن اوإ) سو هي هلع
 نويبيبختا ليقاكنينمؤملا لقملامهرحش ةماعناكو فلم رجعشو ضايغ باح أ اوناك م السلا هيلع بيعش موق مهودرك تلا نيملاظل
 هنايفاو اريَرلا" ننا""ق انمقتتاف)ىلامثفوقووفعا مهكتلهاف وب ةكفالوسرابسعش مهلا لسوزستلا تسل انك
 اوناكفانتاي مهانبتار) || د وب رقو مهسافنأب أب ذأ ىتح مايأ عدرا ل طاسلاءّو هن احبس للا نأ كْنْذَو باذعلاب ىنعني (مهنم
 اوضرعأى أ( نيضرعم اهنع تعب جررلا نوسمتلياهتحتاوعمتجاواهبلا اًوجتلافةلظلاك ةبادس ىلاعتو هناحمبس هللا ثعبف كالطأ نم نما
 اوناكوإاهساونمؤي لوا هنع ىنعي (نيبممامابل) ةكبنالا باعحأ ةنيدمو طول موق ةني دم ينعي (امهاوإلاعيج مهتقرحأ فاران مهيلعهللأ
 (انوييلابجلا نم نوتحشب امهللا اثوعيمناك ابيعش نال ني دموةكب الا ىلا عجار ريمضلا ليقوامهب ىم نأ نيبتسمحضاو قي رطإا

 لابخلا ىف :نوبقني "قأ هلوق ف هدبريىذلا عضوملا ىلاريصي ىتحهب متأب : نفاسملا نآلو عبقي و مؤي هنالاماما قب رطلا يساقإل
 فورعموظو دوم هنكسم ناكداو مسار لا نورسفللالاق (نيلسر مارا باعصأ ب ذك دقلو) ل-جوزع

 ماشلا ىلازاجخلا لهأوزاجلا ىلا ميلا كراع :رعةيقابةدوجومهراثو مأشلاوةيوبنلا ةنيداانإبا
 لسرلا نمهلبق نماوبذكو ه 0 :الوأ -| طفاب هرك ذامئاوهدحو اح اص نيلسرملادار 7
 اهتثج مظعو ةردتسلا نماوج دوستقانلا تناك ىتل|تايآلاو اجناريةقاثلا ىعبب (انناي | مهانيت 0 ٍ

 تانآلا هده موملا لس ص هنال طاصل تناك ناو مويلاتايآلا فاضأأ ااهاواهنبلةرازغو اهدالو برقو

 نمنوتحشاوناكو) اهيلا نيتفةلمريغاط نيكرات ىنعي (نيضرعم) تايآلا نع ىنعي (اهنعاوناكفإلا

 ىنعن (ةحيصلا مهتذخاف) فق.لاو أل بلا مهيلععقي ن أوأ بارحلا نمافوخ ىنعي(نينمآانويب لابجلا

 لامعالاوكرشلا نم ىنعي (نوبسكي اوناك ام مهنعىنغأاف) حبصلات قو يع يل باذعلا |

 اوابخدياللاقربط مر سسو هنعمل لص هلا كونسر سا انا هنعفللاىضر ةرب رهىنأ نع: 0 ةثييخلا | 1

 ىتحريلا عرس و هسر عنق منيك اباونوكنت نأالا مهباصأ م كببصي نأ مهسفن ا وماظ نيذلا نك ١
 قحاراهظال ىنعي ( قملابالاامهنيبامو ضرالاو تاومسلاانقلخ امو ) ىلاعت دانا سبسما ول اولازواح |

 ناو نعي( ةين آلةعاسلاناو) بذاكتاار ةاكلا دحاجلا ب قاعي وقدصملاو نمؤملا باثينأ اوهو ب بتاذعلاو

 عسا 1-2 حسم 227 7 ةمايقلا |

/ 

١ 
| 

 ةراخجا نمنون وأاتوب

 تويبلاةقاثول (نينمآ)

 مدهنتنا نم اهماككتساو

 نيرسلا تعا نحر
 نم نينمآوأ ءادعالاو

 نا نويسحم هللاباذع

 ىف (نيحبصم)  باذعلا
 حبصلات فووبارلا مويلا

 اوناك أذل مهنع ىنغأاف)

 ءاش ندم (نوبسكي

 ءانتقاوخ قبولا تويبلا

 ءاضغاو جب يسوع 2 10 ايسو كنان ىلعوهإاو كب ةعنب هنن ناو (ةينآ) 5 2 (ةماسلاتاو) لامعا لسماز+

 انوسنم نوكيالف ةفلاخاهب دير أن اوفيسلاةبآ ب خيوسنموه لبق



*« 

 ااندسقو )ركموماشلاوهو هيلا ىشم هللا كم ثيح (نو سمؤن ثيحاوُسماو) ةفقو ىندأ نم كلذ ىفهل دبال تفتت, نم نال فقوتلاو

 هلع ةكئاللإب (نورشبتسي)روجلافلئملاجضاقببرضىنلامودس )1٠( (ةنيدملالهأءاجو)ءالؤه نم ناحوهو
 -([ ةسحافلا بوكر ىف مي

 37 اوضماد) باذعلا هلانيف مهنمدأ فلخت الثلو طولل7 نموحش نل.ةمالسع تافتلالا كرت تا م و ) (
 هحيدغب ( نوحضفتالف
 ىلا ءاسأ نم نال قيض

 اوقتاو) ىلا ءاسأدقف قيض

 ئأ (نوزحتالو هللا
 نم قيضلالذاب نولذنالو

 .: ءايلاوناوطاوهو ىزخلا
 ةصماناب شاوناكو كالذب مهتربخ أ هنأ ىما نا ليقو ةنيدملا فمه سمر هظاطول ىلءاولزناةكنئ الملا نأ كلذو م ا ورسسلاو حرفلاراهظاراشبةسالاو طول فايض اباضعب مهضعب رمشدب ىنعي (نورسشبسي) طول موف ةني دم ىهو موأ اولاق) بوقعي امهيف

 وقل طوللاق ىنعي(لاق) ةشحافلا بوكر ىف مهماعمطهراد ىلا طول موق ءاخ- لاجاةباهنو ن.سحلا ةباغفف مف دنوأ و مهرج

 «ظأاذاهحضفي هحضفلاقي مهيف ىنعي (نوحضفنالف)ه فيض مارك | لجرلا ىلع قحو(يض ءالؤهنا) نوضرعت اوناك مهناف مهنع
 رواجحتالو ىنعي (نوزخنالو) مهرمأىفهللا اوفا ىنعي (هنلا اوقتاو) هبدسب راعلاهمزليام هيمأ نم أ هيلع ناكودحأأ لكل

 نرمادحأ فيض: نأ نع كبت ملوأ ىنعي (نيملاعلا نعكبتنملوأ) هيلا اؤاج نيذلا طول موق ىنعي (اولاق) || نءعىبنلاب موقي مالسلا

 انعمليقو ةشحافلامهنم بكرننأديرئاناف كتبي ىلاءابرغلا لخ دنن كبت لوأءانعم ليقو نيملاعلا || نيبومونيي زججاوركنملا
 .دصق نيذلا هموقلطوا لاق ىنعي (لاق) ةشحافلاابهاندصق اذا نيملاعلا نمدح أ قانملكت نأ كانيهندقانسلأ || اولاقودو دعوافهل ضرعتملا

 ووقءاسنتانبلاب دارأل بو مارحلا اوعدولالحلااونأف متماسأ نا نهايا جو زأ(قانبءالؤه) هفايضأ |] نمنأ وكتلاطولايهتنت ل نأل

 وهيلعهللا لص ىنلل هيف باطما( كرمعا) هب كمآ ام ىنعي (نيلعاف متنك نا) هتمالدلاولكىنلان ال || ةفايض نءوأ نيجرخلا
 فأامر ملسوهيلعةنلا ىلصد# نمهيللع مرك سفن هللا قلخاملاقو داي كننايحوهانعم سابع نبا لاق (قيرس و زيكرلا
 ًايحةدم هئاقب و حورلاوةايحلابناسنالان دب ةرامعة دم مساوهو دحاورمعلاورمعلاو هتايحالاد ا ةايح حاكن ناكو نهوحكناف
 ازئاجرافكلا نمتانمؤملا

 2 ' ينك ناإ ىطاوض رعتنال
 ير يحتم نوددرتي ىنعي(نوهمعب) مهتلفغىف ليقو مهتلالضو مهتريح ىف ىنعي (مهتركسىفامهنا) هيلعقلالد || يبو
 اذعلاءادتباناكف سمشلا تءاضأ نيح ىنعي. (نيقرسشمةحيملا مهتذخأف]) نوبعلي ةداتقلاقو 0 0
 | اج ) سمشلاتقرشأ نيحءزاهناومماعو حبصلاتقومسهبلزت ىلا أ 0 تائفرو يتم ءانرطمأو اهلفاساهاعانلءذ *لا|تقرشأ ناحهؤاهناو همام 22210 سل يل

 كرمعل) مالسلا هيلع طولا
 ىف ىأ (مهتركس ىفلمهنا
 مه رغش دح لآقو ىذمرتلاه_جرخأ نيمسوتملل تايال كلذ فنا ارقمهلاروشب رظني هنأف نمؤم ا اطسخما نيب مهزيمو مهوقع 2 0-0 2 ا ب. روك م. هع د رو 4 قل و تهدأ ىلا مهتاوغ

 باوصا|نيب وهيلعمه ىذلا

 كتحيصن ىلا نوغصي و كلوق نولبقي فيكف نوريحتي (نوهمعي) تانبلا ىلا نينبا كرت نم مويلعهب ريشن ىدلا
 الاءاقيااوهو دحاورمعلاورمعلاو هلابظعن طق دح أ ةايحب مسقأأ امو هنايحب مسقوهو سو هيلعهننا ىلص هنا لوسرل باطحلاو أ
 اعلي ربج ةحييص (ةحيصلا مهنذخأف) ىمسق كرمعاهربدقتو ربل اوف ذحاذلو مهتنل أ ىلع هاحارود ةرثكل فخالإباراثيا حوتفملاب
 ةاريمضلاو اهباق مثءامسلا ىلا مالسلا هيلع لب ربجاهعف ر(اهلف اساهباعانلعف-) سمشلا وزب وهو قورشلا ف نيلخاد(نيقرسشم) 21

 ةرهاظةمسب ئغلا نطإب نوفرعب مهناك نيلمألا نيسرفتملل(نيمسوتملل تاآل كلذ نا ليجتس نم ةرادج مهلعانرطمأّر) مرا موق

 ري ربج نأ كلذو لد ربج كسعأي ثيح ىلا ل قو ندرالا ليقو ماشلا ىلا ىنعيس ابعنبالاق (نو سمؤت
 آاانيحوأو ىنعي (يمالا كلذيلاانيضقو ) طول موق لمجاهلهأ لمعام ةنيعمةب رقى ااوريسي نأ مهسمأ

 اوقبهاضق ىذلا مالا كلذر سف ىلاعتو هناحبس هنا مثهذمانغرفو هموق ىلع هبانمكح ىذلا يمالا كالذ طول
 ءاو حبصلا تقو باذعلاب مهر [نعنواص تسي موفلا ءالؤه نا ىنعي (نيحبصم عوطقم ءالؤهربادنا)
 ةنييدم ىنعي (ة:.دملا له أ ءاجو) هنأ اهظعتو هلاميخفتاين اثهرسسفوالو أ مهيلع هاضق ىذلا يمالا مهأ

 الكلف نالربملا فذف ىمسق كرمعا ىنمللاوفوذحربملاوءادتبالاب كرمعا عفترا نوب وحنلالاق

 -ارفاوقتالاق سو هيلعمت ا ىبهننالوس رن أىردخلاديعس ىفأ ن عءىورام ليوأتلا اذه دضعي و

 ارهاظ هيلع لدامامعدح أن يعون ىلع ىهوربل ان الف ف تسرفن كلوق نم مسارسدسكسلاب ةسارفلا
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 نونلارسكبو (طنةب نمو) مها اربا(لاقإ) كلذ نم نيسلا نم( نيطناقلا نم نكسنالف) هيف سدلال ىذلا نيقتيلاب(قحلاب كانرثبا

 ىأنورفاكتلا موقلاالاهللاحور نم سي بالهناهلوق كن ورفاكتا|الاو ب اوصلا قي رطنؤطخلاالا(نولاضلاالاهب رةج-ر نم ) ىلعو ىرمه

 موقىلا انلسرأأنا اولاق نولسر ااهبأ) <: شاف( مكبطخاه لاق)اهارجأىنلاةداعلا ىفهلاداعب ةسا نكسلو هتج-ر نماطونف كلذ ركس ةئس
 نوكيف لصت:موأ كلذ كس بل ىنثتسملاو مارجالابنوفوصوم موقلا نال عطقنمءانئتسالاو نينمؤملاهل»أ ديرب (طول لآالا) طول موق ىأ ( نيم

 نيمرج لا موقلاىلا ,طاسرا ىنعموالصأ طولل ؟ىلااولسريوإو ةصاخ نيمر جلا موقلا ىلا اواسرأ مهنا ىنعي لاسرالا كح نم عطقنملا ىنوجرك

 ىذلا قدصلاب ىن-هي(قحلاب كانرمشباولاق) ربكلا ىلع داولا لوصح نم بع هناك ب يتلا ىن#ه< ماهفتسا

 موق ؟ناهلوقفةفرعادض ةركنلاناليق وةلاقملاو ذهلاق ببسلا اذهلفعم هوك مهلع مجهين أف افن
 ىنعي (اولاق) كلذ دنعف ىلع متلخد ضرغىالالو متن ماوقالا ىأ نمفرعأالو مف :رعأال ىنعي نوركشم

 ( قلاب كانيت أ و) هيف نوكشياوناكىذلا باذعلاب كانئج ىنعي(نورتئهيفاوناك اميكانئجلب)ةكنالملا |
 نم عظقب كلهأب رسأف) مهك الها نمهب كانربخأامف ىنعي (نوقداصلاناو) هيف كشال ىذلا نيقيلاب ىنعي
 رسو كلهأ راث ؟عبتاو ىنس» (مهرابدأ عبتاو) هضعب وئنلا نم ةعطقلا عطقلاو ليالارخا ىنعي (ليللا
 عارسالادارملا ل يقو كالذي عاتريف باذعلا نم هموقب لزنامىردال ىتح ىنعي (دح أ نم تفتليالو) ةاخ
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 مهانيجنأطول [نكلونيمرجباموق )١٠8(2 2 انكلهأاناليقهناككالهالاو بيذعتلا نعم فهنا ف ىرملا ىلا مهسلالاسرأ
 نولخاد مهف لصتملا ىفامأو

 ناىن-هيلاسرالا ؟ح ىف : : : 1 ا
 هل نم نكس :الف ىنعي ( نيطناقلا نم نكستالف ) ق>ساوهو تي رذرثكنارك ذادلو كنم جرح نابهللا هاْضق

 ءانشتسالا مطقتااذاو ءالؤج || نيطنافلا نم نكيرلمالسلا هلع ميهارب ان ىلع ليلد هسيفو نوب ذكمملالاهب رةجحر نم سأيب, نم ىنعي
 (نيمج أ معوجننملنا) ىرجأ| اغلا ا اريخأو هسفن نع كلذ ىنفاطونق هب نا ةكس الما تنظفربكلا ىلع دلولا لوصح دعبتسا هنكلو
 لاصتالا ف نكلربخ ىرحب نمدنعالا لصحالو ةلاركم نم نمالاك ةريبك هقادجو نم طوتعلانالنيلاتعلا ال ةجر نم

 نك ىندملا نال طولل أب هذه لكف تامولعملا عرمجأ ماع ىلاعتو هناحعبس هن هوك له نمودب ريام ىلعارداقىلاعتهللا نوك لهجت

 ناكافنأت 3 امال ناك انلسراانا) ةكنالملا ىنعب (اولاق) دلولا نمهب ىنومترمشبام ىوسهد متُدِج ىذلا مالا ام ىنعم او (نولسرملا

 مط لاقمالسلاء.اع ريهاربا || مهوججنملانا) هنيدلهأ ن .هعابنأو هعايشأ ىني ( طوال لا) نيمرج موق كالط ىنعب( نيم وقال
 ا اولاقف طولل [ لاس ىف || تاك ناومهسفن أى اردقلا ةكنئالملا دنسأ م اوانيضق ينمي (انردقإ) طول أما ىنعي (هنأ ىماالا نيعجأ
 (هنأ سما الا) مهوجنا دق ناك ناوانلعف نحنو ايمان كلا تال رقوةللابمهصاصتخال ل جوز علل كلذ

 ءاقتتساب متلو ع 50 ةكنالملان!كلذو (نواسرملا طوال اءاجاماف ) نيكلام لاب اهقحلي نيجانلا نم طول آيماء انثتساف ىف

 ءانشتسالا نال اندسالا نم | لق) طول ىلعاول خداسلفهموقو طولا اوراسهباولرئامب وفر عوداولب يهاربا اورسشباىل مالسلا ,ورلع
 اهف نوكب امنا ءانئتسالا هوجولا ناسح ناد من ايش ىز ىف مهو هيلعاول خد مهنال طولةلاقملاهذهلاقا او (نو رك وفقك
 < 3 8. ص 3

 لوقي نإبهيف محلادحنأ
 الا طولل1لا مهانكلهأ

 فلتخادق انهو هنأرما

 طول لآ الا نال نايكملا

 نيمرجمي وانلسراب قلعتم
 مهوجنع قلعتمهنأ ىماالاو ٍ

 نملاهنا) ركوب فيفختلاب ران ردف) ىلعوة زج فيفختاب مهوجنا ءانئتسا نمءانئتسان وكيف يكف (ثااث_(نزاخ) 5

 تماعدقاوهلوقك هنكلوانر دق لوعفمهرب_خوهمسا عمهنال نا حتف بجولااهربسخ ىف ماللا نكست ملول ل يق باذعلا ف نيقابلا ( نير باغ
 كلماوه ىمآلاواذكبان يمأ كلملاةصاخل اوقباكمهمرقلةللاردقاولوقي مو مهسفنأ ىلا اريدقتلا لعف ةكنالملا دنس امناو نو رض حل مهنا ةن :

 قوقرطت نأ فاخأفرضحلا لهأ نم متلأالو ررفسلاى زيلع سيل ىأكف رعأالىأ(ن وركشم م وق < نالاقنولس را طول ل اءاج
 باذعلاوهو كئادعأ نم كيفشتو كرورسهيفاميكانئجلب هلجالانركنتامب كانئجام ىأ(نورتهيفاوناك اع كانثج لباولاق)
 هلوزنب رابخالا ف (نوقدادلاناو) مهما ذع نم نيقيلاب ( قحلاب كانبب أ و) كنوب ذكيو نوكش. ىأ هيف نورتميف هلوزنب مهدعونت تناك ى
 مطاوح أ ىلعو موبلعاعلطم نوكشتلمهفلخرسو (مهرابد أ عبتاو) ليلا نمساص ئن ىضعام دعب وأ ليال اوس ىف(ليللا نم عطقب كلهأبر سأف)

 ىاوتلا كرتوريسلاةإ_صاوم نعةبانك تافنلالا نع ىهنلا لعجوأ مطاوقربف باذعلا نم مهموقب لزنيامأو ربالثل( دح أ كسنم تفتت الوإل



 ؛نيمباقتم مطاوحأ عيجج ىف نونوكيفاورادامثيحةرسالا مهب رودي ليف كلذك (نيلباقتمررس ىلع )لا (اناوخا) بب احتتاودداوتلا

 ءدابع“ىن )هعبن أ ديعولاو دعولاركذ ماو دولهابةمعنلا ماه ( نيجر خم اهنم هامو) بعت ةنا ف( بصن اهبف مه :الإاضعب مهضعب
 وهىباذعنأو ميحرلاروغةلاانأ

 نععروتامتاوفعردق

 هباذع ردق معي ولو مارح

 الوةدابعلا ف هسفن خبل
 فطعو بنذ ىلعمدفأ

 ىلعكتأ اريخأو ( مهن 9

 لح ااماو نخيل ىدابعىن
 ةربع طول موقب باذعلا نم
 هللا طخخس اهم نو ربتعي

 نيمرجما نم هماقتتاو
 هباذع ناهدنعاوققحت و

 نع) ميلالاباذملاوه
 هفايضأ ىأ(مهاربا فيض

 مالسلا هيلع لب ربجو هو
 فيضلاو اكل مرش ع دحأ عم
 هنالاعجو ادحاوءىح

 هيلعاولخد ذا)هفاضردصم
 كيلع لن ىأ (امالساولاقف
 (لاق) امالسانماسوامالس
 (نولجو كتمانا) هارب اى
 نم مهعانتمال نوفئاخ

 ريغب مه وخدلوأ لك الا

 الاولاق) تقورعغب ونذا

 (كرشنانا) فال( لجوت

 ليلعتلا ىنعم ىف فانثتسا

 كناىأ ل جولا نعىهنلل

 لجوتالف نمآر شبم
 نونلاجتفو فيفختلابو

 د و نمير قل
 دوهةروسىفهوقل قحسا

 لاق) قحساب اهانرشيف
 ىنسم نأ ىلع وعرشبأ
 : ىع(نو رش مف) ربكلا عمةداع .ركنتسم يمة دالولا نا ىأ ى ا اوب نب ريكلا سم عم قوم رشبأ ىأ( ربكشلا
 3 عملا نون نونلاو لوعفملا ف ذحر نونلا حتفب نوفابلاو نإن ونلا عامجال عملا فّدحو ةرسكللابءازتجاءايلا تف دف ىتورسشدن لصالاو فان فيفخنلابنورشناهياعاليلدةرسكلا تيقب وءايلا تفدذح مدامعلا عملا نون مغداف ىتورشبت لصالاو ىمدي دشتلاو نوالارسسكب ونورشت ةب وحعاىأبف ليقهناكب جكتلا ىنمماهلخدةيماهفتسالاام

 !ارعي ولمالسلاهيلعلاق سوفنلا ىفهلانيك تورك ذاملارب رقن(ميلالاباذعلا 2( )

 دلو ةطلاخناو ةدوملاو ةبحإ ىف ىنعي (اناوخا) دسحلاو دةحلاو شغلاولغلا نم مهب ولق تيقن دقو ةنحلا

 رسلاًايهملاععيفر سلجمرب رسسلا ىقاعملا لهأض ءبلافرب رس عج ( ررسىلعإ) بسنلاةوخا هنمدارملا
 وقايلاو ردلاو دجرب زلابةللكم بهذ نمررس ىلع سابع نب! لاقو ر ورسس ساي هنال هن ذوخاموهو
 وهبحاصافق ىف مهنمد-ًارظنبالاضعب مه-ضعب لباقي ىنعي (نيلباقتم) ةيباجلا ىلاءاعنص لثمري رسلاو
 ايقتليفهبحاص لا امهنمد-او لكري رسراس نمؤملاهاخأ قلي نأدارأ ذا ةنجلا ف نمؤملانارابخالاض عب
 هجرخمب) ةنجلا نم ىنعي (اهنم مهامو) ءايعاالو بعت ىأ(بصن) ةنجلا ىف ىنعي (اهيف مهسميال) ناث دحتتب و
 لاكوءانفالب ءاقب ولاوزالب دولخ همم دارا او ةنجلا ف نجلا لهأ دولخ ىلع هباتك ىفهللا نم صن اذه
 ' وعي سابع نبا لاق( «-رلاروفغلاان أ أ ىدا بع ئن]) ىلاعتو هناععبسهل اوق ف نامرحالب زوفو ناصقن

 ,دبأنيب ر نوكحضت 1لاقف نوكحضي مهو هبامصأ ىلع ج رخ لسو هيلع هللا لص ىنلا نأ ىورو مهنم بان

 اذعن أد ) دنسربغب ىوغبلا هرك ذ ىدابع طنقن مدي كب ركل لوقي لاقوةبآلاه ذهب لي ربج لزتفرانلا
 | والا هللاوفعر دق دبعلا عي وللاقإ_سو هياعمتلا ىلص ىنلا نأانغلب ةداتقلاق ( ميلالا ب اذعلاوه
 2 !لوسرتعمسلاقةرب رهىبانع(خ) هسفن لتقل ىنعي هسفن عخبباهبا ذعردق دبعلا لعي ولو مارح

 د ةواعسآ» دنع كسماف ةجرةئاماهقلخ موبةجرلا قلخ ى اعتو هناحبسهننا نا لو قي, مسوديلعفثلا

 واو ة نجلا نمسأي ب ةجرلا نمهتنادنعىذلا لكب رفاكلا عي وافة دحاو ةجر مهاكهقلخ ىف لخداو
 علا ف اضأ ىلاعتو هناحبس هنااهنمفئاطلةبالآ فورانلا نم نمأي م باذعلا نمهتنا دنعىذلا لكب نمؤملا
 ءوهيلعهنلا لصادجم فرش نأ دارا ملهناى رئال | مط ميظعتو في رشنا ذهو ىدابع بن هلوقب «سفن ىلإ

 (قىلاعت هني ةبدوبعلاب هسفن ىلع فرتعا نم لكفاليلهدبعب ىرسأ ىذلا ناحبسهلوق ىلع دزب ل جارعملا لل
 الث ظافلاب ديك 0 :رفغلاوةجرلارك ذا ى اءتو هناحبس هن اهنمو ميظعلا في. رمشتتلا | ذه ىف لخاد
 :رلابناج بيلغت ىلءلدياذهو ميحرلاروف_ غلا ىف ماللاو فلالا لا دااهتلاثو انااوبناثو ىنأهلوقاطوأ

 ءملالا باذعلاوه ىباذعنأو لاق لب كل ذب هسفن فصوامو بذعملاانأى نا لقب )باذعااركذاملوةرفغملاو
 تأهناكف ىنملا اذهمدابع غلبي نألسو هيلعهتلا ىلصهلوسر سم ىلاعتوهناحبس هنااهنورابخالا ليبس
 اذه( ميهاربا فيض نع مهدنو) لاعتو هباحعبس هلوق ْه ةجرلاوةرفغملا مازنلا فهسفن ىلعهلوسر

 1تلماذا اذك ىلا تفضلاقي ليما فيضلا لصأو ميهاربا فيض نع ىدابعدمتاي ربخاو ىأ لبقام ىلع
 قىوتسا كلذلور دصم فيضلا لصأو ىرقل! ىف ةفراعتم ةفايضل| تراصو كب الوزن كيلا لام نم فيضلاو
 ثالملامهميهاربا فيضو نافيضو فويضو فايض أ, لاةيف عم دقو مهمالك ةسماعىف عجل اودحاولا
 خدذاىنمي (هيلعاواخدذا) طول موقاوكلهي ودلولاب مهاربااورسشبيل ىاعتو هناحبس هنا مهلسرأ نيذلا

 1(نواجو كتمانا) ميهاربا ىنعي (لاقلامالس سن ىأ (امالساولاقف ) مالسلا هيلع ميهارب | ىلع فايضالا

 لع مالغب كرشبناثا) فختال ىنغي(لجوتالاولاق) هماعطاونك أب ممهنال مهنم ميهاربافاخامتاو نوفئاخ
 تافيدارملاوعئارشلاو ماكحالاب ميلع قو هربك ىفميلعهرغص ف مالغرك ذدلوب هورشب مهن أ ىنعي
 ىلع ) دلولاب ىنعي (قوعرشبأ لاق) هنأ سماربكوهرك نم مهاربا بحي داولابهورشباملف مالسلا هيلع

 ونورشبت ئثىأبف ىنعي (نورشن مف) بجتتلا قي رط ىلعهلاقربكلاةلاح ىلع ىنعي( ربكسلا ىنسم

 | قيفتسا



 وهو ةيعارأنأ ىلع حقي رشاذهىأ(١ ٠ ) (نيواغلا نم كعبتا نمالا ناطلس مهيلع كل سيل ىدابم نا ميقتنسم ىلع طاره اذه ن١

 كعايناراتخا نمالاىدابع نسمالا عوج وأ هن اريغوأ طقف هنئاهجو ةعاطلا كلب هدا يم نوك<ناااماواخ الف تاءاطلا لامعأ 8 لمس
 عوجتهدا ىمناكن مامأودوذرملالطابلاوةذةللاريغل ناك امامأو لوبقملا سا خاوهفىلاعت لن ناك امامأ|

 لم ردح نيكلاهلا نم ناكرخآلا بناجلا حجرت ناو نيجانلا نيصاخا نم ناكى هن هللا بناج حجت ناف نيرمالا|

 ناو) لضفلاو - اذه)ىلاعتو كر ,ايتةللا لاق ىنعي (لاق) هب ذخ أح حر ناد :الاىأىلاودت ارلاردقلا ىق. فلشلاولباقيلثلا نال

 ) ني_ءجأ .هدع ول ماهج هقي رطهياعو هللا ىلا عج دي قضاها لاوو ةعتك نال هاذهدانعم نسحلا لاق(ميقتسم ىلع طارص ا

 الر خاريمضلا دندهنلا قب رطوعا ناسا لافو مية بلاطارصلا 01 ىلا جرءيال | ْ

 نم( مهنمباب لكل باوبأ| نايبلب هتماقتسا ىلع هانعمل-بقو ىنمتافنتالىأ لع كقي رطهمصاخ خل لنجل وقياس
 (موسةمءزج) سيل,  عابنا || كاكدؤبكاو ىلع رط صال الانا ىندملاو صالخالا ىلا دئاعاذهَّليقوةبادطاو قيفوتلاو ناهربلاوأ ا
 لاف رد ىلا تع قرط نأب زاللاقامل سيلب انا كلذوةردقوةوةىأ(ناطلس, هيلع ال سيل ىدابعنا) ىناوضروىتمارك أ
 انقايطا رانلا باوبأ نيبف نيصلخت اريغ ىلءاناطل + هل نا مالكسلا! ذهب .هوأ نيصلخلام ونم كدادعالا نيعجأ مم وغالو ضرالا |

 نيدحومللاهالعافايكارداو لاق ناصاخلا نم نكيلو أ نيصاخلا نمناكداونسم دنع نمنع نه نايل شلل و هناحبسةلنأ |
 مهبونذ ردقب نوبذءي موملع كل سيل هانعم لاقف ةيآلاه ذه نع ةنييع نب نايف_سلئسو .جواق ىلع ناطلس كل سبا قاعملا لهأ

 دويءللىلاثلاو نوجرخ من 850 مهابتجاو مها ده نيذلا ىأهتص خال ؤهو ىوفعهنع قيضي بنقل تا

 مبارلاو .ىراصناك'ثلاو || ايفدل نيداةنممهنوك ببسباناطلس موياعهلناف نب واغلا نم سيلب امرا نمالآ ىن»ي(نبر واغلا ن كعيبتا|
 سماسخلاو نيئباصال |[ ةعبس) مئه ىنعي (اهلل) هعابتأو هعايشأو سإلب ادعوم ىنعب( نيعجأ م هدعوا ميج ناو) هبمهرم 1

 سداسلاو سودمال قلم هيدي دحلا عتدار ادع :عج باوب آف يك نور دن بلاط ىأ نيوعلةتاتطسلا ١» (باوبأ .١

 تعدل ناقل مةمطحل مع ىطفا مث متهجاطو أ تاكرد بسرانلا عي رج نبالاق ضعب قوفاهضعب باوبأ اةعبس ىأ ىرخالاا

 تان ق ا نأ) || ضعبءزملاواهنونكسي موقةكرد لكل ىنعب ( موسقمءزج مهنه باب لكل )ب وا احا مريخ منرق ةرقس م ثريعشلا |
 قدم نيعلا مظبو (نودعو | مق لكلخ دي فءازجأ ةعبس سباب عابتا“ىزجيىلاهتو هناحبس هللا نا ىندملاو ءازجأ هتلعج هن ز جو ئنلا
 ىلع تلا صفحو ىرمصب وأأ ىفكحضا١لاقراذلا ىف ىوبتا ىمتفنادخا كلل ذاق ةفلتخمر فكسلا بنا يمن اهيف ببسلاورانلا نمةكرد مهما
 بام قتي نمقالطالا | ةنئاثلا فواوئم نوج ١ ونذردقب اهيف نوبذعي رانلا اواخدأ ني ذلاديحوتلا له ىلوالاةكردلا
 ىلاقرهنعىهتامهؤاقتا لأ ةمبالا فو كرشلال هأةسداسلا فوسوجما ةسماخلا فو نؤباصلاةءبارلا فودوويل ةثلاثلا فو ىراستلا
 لها لكخ دنا حرمشلا هللا قص ىنلا ن ءرمع نبا نعرانلا نمل ةسالا كر دلا ىف نيقفانلا ن !ىلاءنو هناحي.سهلوق كال ذف نوةفانملا

 ىل 2 ىنعم عا

 تاو ياطورح 3 اَمكلا هجرت 0 ىد ا اةعبم مولا سود

 (اهولخدا) كرششلا اوقنا ص: لهف اذه ىلعوةن-ا ف ىتااراكلاراهتالاريغ نويعلاهذهنوكنت نأ لل يقو تانجلا ىف ةب راجلا نبذل هبدارلاةالاورثابكلا | ” " ناويعلاو يناسب تانجلاو ىص علاوكرمشلااوفنا نيل مه ليقو ني مف اروهج لوقف يسيرا د الا نويعلاو نيناسبلا تانجلاو ىصاعم اوكرمشلا وقتا نيرذلا ل كرشلا
 ناللاس ىأ لاح ( السب) نمهب صنت ن هووهاهم عفتنيفهرودر ر هروصقوهنانج ىف ىر# نويعب صتخ ةنج!لهأن 5 دحاو 1 انونحدا مل لاق 0 نأ ل متسيف لحم نب سمالا الكو ضب ىلا مهضعب نم نويعلا هذه ىرجت وأ نويعب ةذجلا لهأ نم دحاو

 مكيلعرل 200 دةحلاوددسلا٠ نماورهطدق منال ضعب تانج ىلا مهضعب تانج نم ىرجت اهن 'لمّتحيي وهنادلوو هروح

 0 (نينم 0 ةكماللا ةنهلااواخ دا ىنعي ( نينمآم السب ) هتكسن الءضعبو أ ىلاعن هلاوه لئ اقئاواهول خ دا مط لاقي ىأ (اهولخدا]) ١

 ىنماكلاد قل الغلا (لغنم مهرو دص ىفامانءزنو) تافآلا عيج نمو توملا نم نمالاوةمالسلا 1

 لغلا فةإ>ادةمومدملا لاص+ل هذهلكودس+اودةحلاوءا اًضغبلاو ةوادعلاوءانحش' | ىلةقلطي 3 باقلا

 ىلا مهم سم ؤبر مث ضع 8 نم مه-_ضعب صتتقيف ةنحلا باب ىلع نو سب نإ: :موااناىوربباقلا 0 0 اهنال

 اهيف تافآلاواهنم جورخلا
 ىامانءزنوإ) ىرخ لاحوهو

 وو (لغ ند مهرودص و إ
 وجر أ هنعنلا ىضر ىلع نعر مهسوفن بيو مهسولق نم ةنجلا ف كلذهنلا عزنرخسآىلءايندلا قلغم هدحال ناكن اىأباقلا ف نم اكساا دق 2

 اهيف ىتلأو لغ لكك اهنم عزنو ةنا ىف تاجر دلا ىلعاو دساحتي نأ نم مهب ول ةئلارهطهانعم ليقو مهنم دب زلاوةحلطو نامءوانأن وك أن

 ا



 طقسمانثتسالا نا نسحلا نعو هم ىنثتسملا سنج نم نوكيىنثتسملا نالةكنالملا نم ناك نأ ىلعل ديءانثت-الا ارهاظ (سيلب الا

 1 لة كتاللا مما باذف دوج مهعسا |رومام موني ناك فاشكلا ىفلاقوان 'وءام كرتا|ريصيالر ومألاريغانلق ةكنالملا نموه نكرلو

 هلومتي لئاقلوق ربدق' : ىل ف انثتسا ىنأ او .معمن وكن ًاعنتما( نب دجالاعمن وكن أى نأ)ادنهالا,هتيأ أركاوقك بيلغا دعب

 فوذح نأ عمرجلا فرح( نبدجاسلاعمنوك- :الأ كلام سبلب ا لاق ) ىف س لبا نك-اوهأ“ هم ليقو هنعركتساو كلذ ىفأل يقف دجس

 ءالىأ ىننلا ديك أتلماللا(دحسالن . أ0لاق) دوجسلا كنإبا ف كل ضرغىأ ى نيد جاسلاعمنوكستالن أى كلامةريدفت

 ,نمدورطم ( ميجر كناف) ةكئالملاةل+ ن هوأةئإلا نمو ًاءامسلا نم(اهنمج رخافلاقنونمأج نملاصاص نم هتقلخرم ثبل) دجس أ نأ

 درطااوهةسعللانال نوءامدانعمو هللا

 هنالةثعال ادح نيدلا موب

 ىفساناااهم رضي ةءاغدعبأ

 كنا هب دارملاو مامالك

 هنعالاب كيل ءوء.دممومذم

 ىلا ضرالاوتاومسلاىف

 بذعن نأر يغ نم نيدلا موب
 تبذع مويلا كلذءاجاذاف

 برلاف) هع٠نمالاىضيامب
 موب ىلا) نرخ اف (ىرظناف
 نم كناف لاق نوئعبي
 تفقولا موبىلا ني رظنلا

 موب و نييدلا موب (مولعملا
 مولعملاتقولاموب و نوثعبي
 فاوخ نكلاو دحاو ونعم ىف
 .ااكلاباكواستارابعاا نيب
 امنا قوةغالبلا ةقيرط

 ىذلامويلا ىلاراظنال' لاس

 هنال توعالث ا نوئعب هيف
 ملفدحأ ثععبلا موي ت ومال

 ىلارظنأو كاذ ىلا بحب

 لاق) فيلكتلا مايأرخآ

 ءابلا (ىنتتي وغأ امب بر

 باوجوةب ردصمامو مسقلل
 هلوقهوحنو ىصاعملا ( مط نفي زال ) ىايا كناوغاب مسقأ ىنعملاو مط نني زال مسفل
 افامهنب ءاهقفلا قرف دقو لعفلا ةفصب ىناثلا اوتاذلاةفصب ماسقاامعدح أن أالا ماسقا|هن أى م هني وغال كتزعبف مط ناب زال ىنت ,وغااع
 7 .ةبمنامالاناحصالاو نيم سدل طخيسلاو ةجرلاك لعمل !ةذصب فلطاو نيع ةزعلاو ةماذعلاو ةردقلاك تاذل:< ةفصا ؛فلحلانوفارعلا
 رهاظلا نعلو دع بيدستلا ىلع « مهلجو لاعفالا قلخ ىف ةلزتنملا ىلع ةبخ ةيآلاوالفالاموان :,«نوكيهبفلحلاس انلا فراعتاف فرعلا ىلع
 نيب زغلا ىلعاناف ءامسا ىفوهو ةرحشلان ملك الاهل نيب زتلاو مدآل لا تح الا ىبعر دق ىاداراور ,ورغلار اد ىهىتاااين دلا ىف( ضرالا ف)
 ناز ,ال نيصلخما ىنثت ا ورعب ماللارسكبو (نيصلخلامهنم كدابعالانيعجأ مهني وغالو) ردفأضرالا ىف هدالوال

 3 [ل) سيلب ا ىنعي (رلاةندحاسلا عمنوكل :الاكاام سس دلي ؛ااي) هنبا لاق ىنعي (لاق) اودجسف م دال

 6 رض (نيدلا موب ىلا ةذعللا كيلع ناو)اهنمد' ءبالاوةحرلا نم

 دوج ماو سم نيذلا ةكئالملا عم ىنعي (نيدجاسلا عمنوكينأىفأسيلباالا) ١ اردجسف مدآلاودجسأ

 ءاباولصالا ىنيط مدآنال مدآ نملضفأ هنا سلب ادار أ(نون ةنماج نءلاصلص نمه«تفلخرمشبل دحسال

 قلضفلا نا ثيدارديلو مدكنم ل ضف ا هسابق ف سباب |نوكبي نيالا نمل ضفأرانلاوزصالا ىران
 نعالا كيلع ناو دب رطىأ(ميجر كناف)“ امسلا نءليقر ةنجلا نه ىنعي (اهنمج رخاف لاق) ىلاءت لاول نف
 ن 'رالاوءاملا ف نوعلموهف ض رالا له هنعل اكساب !نوءلي تاومسلا لعأن ا ليق :( نيردلا موبىلا

 دادزب | مافلاموبوع ىذا «ريدلا موب هذع نعللا عطقني لهف ةباغلاءاهتالىلا فرح نات تاقناف

 اًئاداباذع كلذ دعباهعمدادزت زم - نبدلام وب ىلا طقف ةنعللا كد اعناو ىلا ءتلاق هناكهيلعىتلا ة:ءللا ىلا ب اذع

 000 رأو ةمايقلا مون ى دع(ن وعبد موي ىلا) نرخ ىنعي (ىقرظنافب رلاف) عاطقناالا 5ك
 ةادب أت وبالهنا كلذ نم مزادحأ هيف توعالةءايقلا موبوةمايةلا موب ىلا لهمأ اذاهنالادبأ اتوعالهنا

 : تقولا مويا نب. رظنملا ن مكنافلاق) هلوقب ىلاعتر هناحبسهنلا هب اجاف نوعي موي ىلاراظنالا لأس بسلا
 ن رأسلبا تومة-منالاةيف ىلوالاةخفنلاوهو ق' الخلا عبج هيف تومبىذلا تقولا ىن« (مولعملا

 ةهلةداي اي زلاومالا كلذ ناك لب هلامارك !لاهمالا ىفهايا ىلادنةللا ةباجا نكت لو نيتخفنلا نيب اموهو ةنس

 ,ةىلاعتهنلاالا دح اهماعبال مولا كلذ نال مولعملا تقولا مويب ةمايقلا موب ىم سا ئاوهباذعو هئاقشو هئالب

 وب ىلاراظنالا سلبا لل قورابتعالا + مولعموهفهيف نوتوم قئ الخلا عيج نال ليقوهدذع مولعم
 : ايلاراظنالاتلأسو تنيعىذلا مويا ويلا ىنعب . موأعملا تقولاموب ىلا نب رظنملا نم كلن :افهلوةبهللا هباحأ نوع

 ك.ئاوغابف ىن-ءلاو( ني زالإ مسقلاباو جوي ردصماموابهلوقىف مسقالءابلا (ىنتي وغأاميبرلا)
 ناب زال ىنعب(ضرالا فمط) نايزالاب واغىوكب ب-ب ىنعي ببسلاءاب ىهليقو ضرالا ىف مط ناي زال ىايا

 :العامل سيلبا نا كالذو مهم واق ىفةسوسولا افلابىنعي (نيعج ًاممنيوغالد) كيصاعمواين دلا بح م ط

 جهنم كدابعالا) لاقف ىنثتسامأ مم ماوغاورفكلاب قلما لالضا ىلءصرح هلروفغمريغرفكلا ىلع توع
 نوكي نيصاخا نم ماللاحتف نموةدابعلاو ةعاطلاو ديحوتلا كلاو هلخأ نيرذلا نينمؤملا ىنسعي (نيملخلا

 نار هنالنيصاخلا سيلبا ىنثتساا او كتدابعو كديحوتل هتيفطصاو هتصلخ أ نمالا ىنعملا
 نم لكفريغلا ةيئاش نعةتداصلاخ عوشلا لعف صالخ الا ةيقحوهنم نولبقيالو مهيف لمعتال هتسوسوو
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 ذل ريغتمد دوس أ نيطىأ ا نم نئاك لاصلص نم هلع ىألاماعل

 ىلع واقالا ذه نيب مااوراخفلاك الاصاص ل عج نآنملالتبملابارتلاوهسابع نب! لاق هتببصاذاءامل أ

 ءاللباهلبف ضرالا بارت نم ةضبق ضبق مالسلا هيلع مدآ ق اخ دارأ 1 ىلاعتو هناحبسةنلا نا مهضعب هرك ذام

 مث بارت نمهقلخ مدآل ذك هللا دنع ىسيع لم ناهلوقب ةراشالا هيلاو تريغتو اهحب رنقنأو تدوسا ىتج |

 نيطلا كلذ ئنونسمأج نمهلوةب ةراشالاهيلاوريغتوهحير نتناودوسا ىت>هرجسوءاملابهلب بارتلا كلذنا ||

 انوص ىنعيةاصاصهل عمستف جرلا هيف لخدت تناك وفجاءاف فوجأناسناةروصهروصريغتملادوسالا | |
 ناك-ذ حورلاه يف خفن مث سمشلا فر خفت اذا سبايلا نيطلاوهوراخفلاك لاصلص ن..هل اوقب ةراشالاهسيلاو | |||
 وأ نابل نابع نب لاق السلا هيلع مذا لبق نم ىنعي (لبق نمءانقلخ نابل او) ىاعن لوف |وق 9 وسارشنا د

 نجلا فو نيطايشلاوبأ سيلباو نجلاوبأ نامل ليقو سيلباوهةداتقلاقو رشبلاوبأمدآ نأ نبا أ

 نوما مهيف سبلف نيطايشلاامأو مدكىنبكنوتومي ونويحيو نوب رشي ونواك أين ورفاكو نوماسم |
 نمونييمدآلاةلزنع نوب رمشيو نواكأي وهلداوب نم نجلا نءنابهولاقو سيلب !تاماذاالا نوتومالو ||

 عون نيطايشلا نا حصالاو نيطايشلا مهو نوب رشيالو نواك أيالونودلاوتبال حب رلاةلزنمب وه نم نجلا أ
 رتساذا لبللا نج مطوق نم نيعالا نعمهراتتساو مهم راوتلانجاومسراتتسالا فمهك ارتشال نا نم | أ

 ةراح ير نم ىنعي (مومسلار ان نم) رفاكلامهنمو نمؤملامهنم نجلاورفاكلادرمدملا ىتاعلاوه ناطيشلاو ||
 جي رالو موم.لاراهنلاب نوكس:ىتلاةراا يرال لاقي وهلة قتفاهترارحةوقواهفطل نمناسنالاماسم لدن [ |||

 نيب ران ىهواهنمن وكنت قعاوصلاواطناخدالران مومسلا طاصوب أ لاقو رورملا ليللابن وكت ىنلاةراحلا ||
 كلذ قرن نم نوعمستىنلاة دم افهب تيما مىلاتوهف باجل تقرت. ىمأ ثدحاذاف باخ اوءامسلا ||

 م'هجران نمىنعي مومسلار اذ نمل يقوراذلاة رك ىمسنةعبارلا ةركلان ا ةئيهلا باص ل وق ىلءاذهو باخلا |[
 نبالاقوةبآلا ذهالتو نادل ااهنم قاخ ىتلا مومسلا نم ًازج ناعبس نمع زج مومسلاهذهدوعسم نبالاقو ||

 ىناورك ذنبذلا نملاتقلخو موملاران نماوقلخ ناجلا نومسي ةكسئ الملا نم ىس نم سيلب ا ناك سابع أ

 رك ذاو ىأ(ةكناللل كب رلاقذاو) ل جوز عهلوق و رونلا نءةكنالملاتقلخوران نم جرام نم نارقلا | ا

 دلما هاظةرششبلاور هاظفيثكم سج هنالار يشب ىدآلا ىمس(ارمشإ قلاخ ىنا) ةكئاللل كب رلاقذادختاي |
 ها ول ل : أ وهنروص تأ دع ىنعبي 6 وساذاف) هريسفت مدقت(نونسمأج نملاصلص نم) | ظ

 دارااوهولوالاةأشنلا ف حورلا فن هنمورتتآ مسج فروا ىف جي رلاءازجا نع ةرابعخفنلا (ىحور نم د

 ا م ركتلاو فيرشنلا ليبس ىلعهسفن ىلا مدآحور لجو عهنلا فاضأو ىحور نءهيف تخفنو هلوق نم |
 كنولئس ,وهلوق دنعءارسالاةروسريسفت ىفحورلا ىلعم الكا ىتأيسو هللا دبعو هللا ةقانوهنلا تب لاقي اك |||
 مهم أارمشإ قلاخ ىناملهندا لاق نذلا ةكسئ الملل باطخملا ( ني دجاسهلاوعقف ) ىلاعتهنلا ءاش نأ حو رلا نع ||

 ةتاللادجسف) ةدابعدوجسال ةيحتدوجس دوجسلا نه ناكو نيدجاسلاوعقف قب مدآل دوجسلاب | أ

 نعدربملا ل ؛سو ديكو ن دعب ديكو تا ذههبوبيسلاق (نوعجأ) مدآلدوجسلاباو سمأنب ذلا ىنعي (مهك |[ ْ

 لام>الاكلذةلازا مزأمهلك لاقاملف مهذعب دجس نوكين أل محال ة كن اللادحسفلاقوللاقف ةبآلاه ذه

 ةعفد فوأةقرفتم تاقوأ او دجس م-مناوهورخل امحا قباذه دنعم مهرساب او دجس مهنا اذهم رهظف ا

 لوقو لاقدربملا نعلوقلا اذه جاجزلا حا لوةدحاو ةعفداو دجس لكلا نارهظ نوعج“لافامافةدحاو ||
 هناصيسهتلا نأ|يتعةننا ىضر سابع نبا نعىورالا- نوكنالف ةفرعم نيعجأن ال دوج هب وبيسو ليلخلا ||

| 
٠ 
١ 

١ 

 ا
1 

 ىرتأ ةعاجلاق مث مهنقرحافاران مويلعهللالسرافاواعفي لف مدآل دوجسسلابةكالملا نم ةعاج يمأ ىلاعتو |]
 - رسل 22622222 >7 77222222 222 يي يح .

 نجمفإبارثن
 راصف تكفانيطراصفءاملاب

 روصفةلالسراصف صلف: أ
 الا انا دس

 ابأ(ناجلاو) ضقانتالف
 وه وأ سانال 35 اك نحلا

 لعفي بوصتموهو سلبا

 نمهانقلخ) هرمسفي رمضم

 ران نم) مد[ىلبق نم (لبق

 رجلا ران نم (مومسلا
 ليقماسملا فذفانلا ديدشلا
 نمءزج م ومسلا هذه

 رانلامومس نمأ زج نيعبس
 ناجلا اهنمهللا قاخ ىتلا
 1ك دلو (كبر لاقذاو)

 ىاةكنالمللإ) هلوق تقو
 نملاصاص نمارسشب قلاخ
 (هتيوس اذاف نونسمأج

 خفنلاهت أ هو هتقلخ تمكتأ

 هيف تخفنو) اهبفحورلا

 هيف تلعجو (ىورنم

 تىسيلوهتييحأوحورلا ||| دك
 لك وه اعاو خفن

 عيدا ةةفاشألاو

 وه (نيدجاسالاوعقف)
 اوطقسا ىأ ع قي عقو نم سمأ

0 

 0 لعفلا

 ةكنالملا (نوعج مهلك

 صيصختلا لمت ماععج

 كلارك : دو مهلك ةوقب

 ن ومج اهاوقب هعطقف قرغتلا لب وانلمتحا



 ءامسسلا !نسسانلزناف)

 هاناعف هوك انيقسأفءام

 هل متأ امو) ايقس كل

 هتبثأام مهنع ىفن ( نينزا<

 ناو هلوفىفهسفنل
 هنئازخ اندنعالا عم

 ىنعب(تيغو ىحن نحنا او) نيعنامب# ممول بقوكتازخ الاخ: از ىفرطملا نأ ىنعي (نينزاغ) ءاملل نونز اتا نحن لاق هناك

 نورداقلا نحن ىنعم ىلع
 هلازناو ءامسلا ف هقلخ ىلع
 نب رداقب هيلع متنأ اامواهنم

 هنردق ىلع ةميظعةلالد

 يحننحبنل اناوإ مهزيعو
 داحبالاب ىحن ىأ (تيفو
 دنع تيءوأءانفالاب تيمنو

 ءازجل ىحنو لاجآلاءاصفنا

 ميدقتلا ىلع لامجالا
 لإ واولاذاريخأتلاو

 (نوثراولا نحنو) قلطملا
 قلحلا كاله دعب نوقابلا
 ثراو ىنابلل ليقو مهلك

 تيملا ثراو نمةراعتسا

 دقلو) هنانف دعب قس نال

 مكنم نيمدقتسملا انماع
 (نيرخأتسملا انساع دقلو

 نمراتوموةدالو مدقت نم

 بالصأن م جوخ نمو وخان
 دعب جر نمو لاجرل
 وأامالسالا قمدقت نموأ

 ةعاجلا ف صفو ةعاطلا ىف

 رحات نمو برحلا فصوأ
 (مهرشحب وهكب رناو)
 ىلعردقي هدحووه ىأ
 مهرصحت طيحو مهرشح
 رهاب (ميلع ميكح هنا)
 0 مك اوةمكحلا

 مدآ ىأ (ناسنالاانقلخ

 سباينيط (لاصاص نم

 ةفص(أج نم) خوبطمربخ

 باتك ىفسابعن ب لاقاحي راهلعجتالواحاي راهلعجا مهلا اذعاولعجتال و ةجراولعجا مهلا لاقو 2

ْ 3 

١ 
١ 

|| 

١ 

 1 ا اانا لجوزعهنبا

 3 هوك انيقسأف )رطل ون 0 نمانل 2 اف) ىلاعت دادس .هوفد ف تار ثبم حايرلا 1

 عب 00 ًامو) هانيقس الاقي هتبشانو ا هضرأبرمشل ءامملاولعج ذاق هيتس ناكم اذاانملو ءام
 ىف

 اديفي نحنلاناو ىلاعتهلوق نال ىلاعتو هناصبسهنلاالا دح أ كلذ ىلعر دقي المهتاماو قلحلاءايحا اندبب

 'كلملوزيفاناوسدأ قيبالف قلما عيج تين نابكلذو (نوثراولا نحنوإلاناوس كلذ ىلعر دقيال نعي

 [| قابلاوه 0 باعد دعب قابلاوخ تراولإوانا نيكل ىلا كاد عيجوم وكلاملك

 (| اذان. هؤادتبا ناكمهانآ امو قلخلادوح ونالاين دلاةايحلا ىف مهاتآ آ امي مهعتم أ نيذلا هقلخ ءانف دعب

 ليقو ىلاه:هننا وهو ةقيقحلا ىلع هكلام ىلا زاجا ىلءاين دلا ىفهنوكلعاوناكىذلا عجر قالها عيج ىنف

 أتاك لاق سابع نبا نع(نرخأتسللاانماع د قلو مكنم نيمدقتسملاانماعدقلو) لجو زعهلوق و هيلا قحلا
 | ىفنوكيىتح مدقتب 0 يرو

 هللا لزناف هيطب | تحت نمرظن مكراذافرت 8 .ول|فصا| ف نو, ىتح مهضعب رخأأتيواهاربالثل ]والا فصلا

 ا هيفلاقو ىدمرتلاهجؤخأو قاسنلا هج .رخأ نبرخأت لا انماعدقل اوكنم نيم دقتسملاانماعد قلو لجو ع

 ٌْ كلذو ىوغبلا لاق حصن وكين أ هبشأ ا ذهو سابع نب نع يفرك ذب لوهوحن/ ىزوهلا نبا نع ىوردقو
 ||| رنآىلارن اتيفةبي رهبلق ىف نملاجرلا نم ناكامب رف لاجرلا فلخ نفقيف ةعاسجلا ىلا نجر حن نكءاسنلا نأ

 || ةبآلاه ذه تازنف لاجرلا نمبر قتل ءاسنلا فص لوأ ىلا مدقتتف ةبي راهبلق ف نمءاسنلا نمولاجرلا فص

 اهزخاءاسنلا فوفصريخواهرخا "اهرششوا طوألاجرلا فوغصريخ سو هيلعهنبا ىص ىنلا لاق كلذ دنعف

 ش | نمنيرخأتسلاب وهنلا قلخ نم نيم دقت سلب دارأ سابع لاقوةرب رهىنأن عإسمهجرخ أ |طوأاهرشو

 أ | لاقو مسومياعَسا ىنسدمتةمأن و وأ سملا وىلوالا نورقلا نوم دقتسملا دهام لاقو دعب ىلاعت هللا احمل

 ا | نيلمملا نيمدقتلبدارأىازوالا لاقوامهيف ىنعي نورخأتملاوريدخاو ةعاطلا ىفىنعب نوم دقتسملا نسحلا

 ٠ | فصين رخأتسملاو نيمدقتسلابدارأل :اقملاقوهرخآ ىلاط نب رنؤملا نير سأتسلاو تقولا لوأف
 'خ || | هللا ىوصىنلانا هنع ىرخأ ةياور ف سابع ن الاقرار ]سب نموالوأ ]سب نمدارأ ة نبيع نبالاقو لاتقلا

 ١ انرود نعيبنل دجسملا نع ةيصاق مهنوب تناك موقلاقو هيلعاوجدزافلوالا فصل! ىلع ضرح /سو هيلع
 || تاينلا ىلعنو نجا ااهانعمو ةيآلا »ذه تزنف م دقملا فسلا كردن ىتح دحسملا نمةبي رقارود ىرتشنو

 ظ ظ ريخالا لوقلا ىلعورظنالوخأت لاو ىوقتلامدقتلالوالالوقلا ىلعاآلا ىنعم نوكيفاونكسواون ا مطاف
 1 | مهمدقتمهقلخ عيمجم طيح ىلاعت و هناحبسهماعن|ةبآلا ىنعمو ر ذعللرخ أ ملا وةليضفلا بلطل مدقتسسملا

 )أ (ميلع ميكحهنا مهرمشح وه كب رناو) هقلخلاو-أ نم ئمهيلع خال مويصأعو مهعئاط مهرخأتمو

 || ا | هيلعاوتامام ىلع نب رخآلاو نيلوالا مه رشح مث لكلا تيك ىلاعنإ او هناحبس هنلا نأ ليقو مهنم للعام ىلع ىنعي

 ا ىلاعتو هناحبسهلوق و هيلعتامام ىلع دبع لك ت ا ,لسو هيلعمتلا ىلس نال اوسرلاةلافرباج نع(م)
 | ءايارصبلاك ارداوهروهظلاناسن | ىمس نب رسفملا عيج لوق ىف مالسلا هيلع مدآىنعي(ناسنالاانقلخ دلو )
 | ةلصلصهل تعمس هترقن اذا ىذلا سبا.لا نيطلا نم ىنعي ( لاصاص نم ) ىسنف هيلا دهع هنال نايسنلا نم ليقو
 د | لاقو عقعقت كرحاذاف ققشنءاملاه نع بضناذا ىذلا بيالار حا نيطلاوه سابع نب لاقو انوص ىنعب

 | دوسالا نيللا نء ىنعي (أج نم نقن أ |ذا محال الص ن٠ هوهلاقو ىفاسكلاهراتخاو نقنللا نيطااوه دهاجي

 (نونسم)



 55 0 ا

 نوزو٠نالفبرعلالوقت لكشلاو ةئيطاو نسحلاف سادس وزر لن ءايشالا
 فخ ءاواط+لا نماديعب انس حارسا ئةم ناك اذا نوزوم ماكو ةنسح ةمسانتم هناكو ح تناك. اذاتاكرملا

 نوزوم كلذ عيجو ندامملا نهج .رخةس امامهد_-اناع وي لاجلاو نك رالاىفتينيامعيج نا ليقو

 نزوابناردقمدملاو عاملا نال نزولا ىلا عجربي وهو ليكمهضعب واضر انوزومهضعب وتاينلا ىلاثلاو

 براشملاو معاطملا نمايندلا ىفهتايحةدمناسنالاهب شعيامودوةشبعم عج (شياعماهبف ملاناءجو)

 اطمتاواهم نوعفتنم متتأربطااو شحولاو باودلاىنم» (نيقزاربهلمت-!نمو) كلذو<و سبالملاو
 نم نوكس:واهةزرهنلا ىلءالا ضرالا ىف ةباد نمامو ىلاعت هلوق هنمو هللا ىلع قاما ميج قزر نال نيقزارب

 لقعيال نه ىلع نم ةظفل قالطازوحيمل.ةو لقعيال نملامو لقعي نا ن«نالام ىنعمب مسا نمو رلاعت هلوقىف
 مهعم ل خدي واهلص ىلع نم ن وكف مدخاو ديبعلا مهبد ار ل يقو هنطب ىلءىثع نم مهنف ىلاعت هلوقك |

 ىذلا ناكملل مسا ىه وةنازس عج نئازالا (ةتارل دنعالائث نمناو) ش>ولاوباودلا نم لةعبالام ||

 هنالرطملا نئازخلابدارأ ل يقو نئازملا حينافمدا ارآليقفهزرحأاذا عدلا نزخ لاقي ظفحالئذلاهيف ن رحب |

 هريب دوهرم اوفر تو همكح ىفهناان دن عىنعموربطلاو شحوا !اوباودلاو مدآى نبل شيام او قازرالاببس ١ ظ

 رطملا نهارا دقموادح ضررا لكلا ناليقوةيافكلا ردقب ىن«ي (مواعمردقبالاهلزمنامو) ىلاعت هلوق مَ

 نءلزغب رامما نال ٍوةو ىلاعتةاءاشي ثيح ىلا هقو ب ثالءاهعموالارطمةرطق ءاملا نءلزغتال لاقي أ
 , 0-8 اذاليقو نير مرحي واموقرطميهللا نكساو ص ةنيالودب زيال دحاوردقب ماع لكءامسلا | أ
 رافقلاو ىراربلاكهب مفتنيال ثيحسىلا م-هنعرطملا فرسدارش موقب دارأ اذاو ةمرلاورطملا هيلع لزنأ اريخ |
 عيج لاثم شرعا راق هناء دج نهيب ن عقداسلا دمت نبرفعج قكحو كلذوكوراحبلاو لامرلاو أ

 نبالاق (حفاول حراتتراو) هنئازخاندنءالا يت نمناوهلوق لد وأتو»ورحبلاوربلا ىف هللا قلخام | د

 اولا اهلا لأ اذا لحفلااهحقتل ا ًاونقانلا تحقتا مطوق نماذهلصأوةداتقو نسحلالوقوهورجشلل ىنعي سابع |

 حقلتل اب راسا 21 ا وعسم نإ !لاقو باحسلل لعفلاكح اي رلا كال ذكف هتلمخ- ءامملا |

 جيرلا هللا ل سري ريمع نب ديبعلاقوةحقااردناكردتفهب رع تاس حلت لمحتف ب باحسلا | ا

 هلءجتف ضءب ىلاهنعب باحسلا فلا ةةفلؤملا لسرب مث باحملاريئتف ريثما لريمثاة ضرالا مقتف ةرسشبلا | |
 ءامءامسأ] نما ا زنافد دعب هل 0 رهظالاور حلا حقاتف حقاوالا لس رخماكرأ أ

 باحسلا جيهت ابصافاهيف عب رالاحاي رلالمعتنأ د_عبالاءاملا ن.ةرطقرطقنال شايع نب ركب بأ لاق ||
 ميملا تف ذ- ةحقلم مج حدا تاع تداول عوب ؟لاقو.ة ةرفةروبدلا وردت بو: لاو هعمجت لامشلاو | ا

 مهردلاقب .اكةيسنلا هانعم نال اهريغتحقل اناوجحقاولا طلاق نأز روب جاجزلا لاق ولصالاى لا تدرؤوا أ
 يع متراا 0 < ناك هنال نغم سدا ذهل فا ذه ىلع ىدحاولا ضرتعاو نزو هوذىأ نزاو ا

 ىلابوسنملا اوه حقاللا نال ئش ل سد |١ ذهلاق نابهنعىزارلا باجأو ند رسفلالوق قارنت تفل ا

 فجرا نا ليقوح اقل تاذكأ *مقاول تادرفملا بح اصلاقو ةححةللا ىلا ةبن ولف ةحقالاريغدافأ ع نموةحقتلا أ[
 ىلعف تاج ىأال ةئاباححستلق اذا يتح ىلاعتومئاحضةلوك هيلع لل ذلإو تاسست اهسفن أ[

 ريحا, تنأاذاتح قا ع راللاقين ًازوجيو :جاجزلالاقو باحسلا لمحتلماح ينم ةحفال عرلانوكناذه أ

 تيهامراثالا ضءب فو بونجلا حايرلا سةلملا نأ ًارامخالا ضع فدر .ووري تاتا ذا مقعا دل ليك |

 جرا تفمعاذا ناك هيلع لا مةنالوسرنأةشئاعزع (ق)قدغانيعتمب ًاوالابودجلا حاير أ

 هبت لسراامرشو اقام ثواهرست ث نم كب ذوع وهب تلسرأامريخواهيفامريخو!هربخ كلأسأىنا مهنا لاق |

 | ىلع لسو هيل هللا ىل ص ىلا امجالا طقم رتبهام لاق سابع نبا ىلا ىهفاشلا ىلا هدنسب ىوغبلا ىوزو | |

 ىل (اييف مكلاناعجو)
 شيبان (شياعم) ضرالا

 ةشيعم عج معاطملا نمهب

 فال ةحب رص ءايب ىهو
 ناف اهوحنو تنايخلا

 نمو أ طخاهيفءايلا ع رصن

 لح نم (نيقزاربهل تا
 سشياعم ىلع هطعلاب ب صخا |

 ليقءناك مل لح ىلعوأ
 شياعم اهيف كلاناعجو

 هل متسلنم مك انلعجو

 اهبف ملال ءجوأ نيقزارب
 نيكزارب ف متسل ناو شياعم
 كيلامملاولايعلامهمدار و

 مهنأ نو ظ.نيذلامدالاو

 هللانافنؤط+ومهنوقزرب
 مهاياو مهفزري قازرلا ود
 باودلاو ماعنالاهيف لخديو
 نوكينأزوجيالو كلذوحنو

 لع تسلا رع نمل
 هنالككل ىفرورئاريمضلا

 رورجاريمضلا ىلع فلعبال
 نم ناو) راا:داعابالا

 اموهنثازح اندنعالا ئش

 رك ذ(مولءمردقبالاهلزيذ
 امو ىنعملاو ليث نئازخلا

 الا دارعلا هب عفتن» عش نم
 هدامعا ىلع نورداق نحنو

 وهب ماينالاو هني وكستو
 مول هم رادقمالاهيطعت
 الغم نئازالا برضف

 رودقم لك ىلع هرادتقال

 (حقاول حابرلا انلسرأو)
 ا ىأ ة_-حفال عج

 باحسلاب لماوح حايرلا

 قباحلا لمحت اهنال
 نماهبةحفالاهئاك اهفوج

 ةزج# رلا ميقعلااه دضو تلجةفانلا تحلل



 (اهاندد م ضرالاو)

 ةبعكلا تحت نماهانطسب
 اهدم ىلاعت هن ى ل ءروهجلاو

 اهبف انيقلأو)ءامملاهجو ىلع
 الابج ضرالا ىف (ىساور

 نم اهيفانتبنأو) تباوث
 نازي نزو( نوزوم ئمبلك

 رادقمي ردفو ةمكحلا

 هدايز هيف حلصنالهيضاقت
 ردفو نزو هلوأ ناصقتالو
 ةمعنلاو ةعفنا باوبأىف

 نا رفعزلك نزوباموأ
 ساحتلاوةضفلاو بهذلاو

 صخراهريغو ديدحلاو

 ليكلا ءاهتال نزويإم
 نزولا ىلا

 3 هيا
 هيف ذلا قاما كالهرايندلا ىطةااوويفاهمىرب ىناا ىهمهشياعم نم انلا مل صبا1«اشلاو فيسلا نم

 ماىلعلدب و جاجزلا لاق ىاخا نمهنلاءدارأ مالا ذهفاسط اب ىلءةنبانىهواهريغاموجن تناك ناواهيذ

 دجو» /ةعرسملا ءايشالاو ربا اورك ذ نيذلاب رعلاءار مث نأ سو «ٍءلعنلا ىلص ىنلا دلوم دعب تناك

 0 ذءارعشلا تلم تسا لو هيلع هللا ف هدلومدعب ت”دحاسلف ةئقنا ابك اوكلاركذ مهرعشف

 ةمرااوذلاق

 تقئمليالاداوس موسم « ةب رفعرلا ف كو كهناك
 ظلغود دش ثعباا نكلو لس وهيلعةنلا ىلص ىنأ| ثعبم لق ادوجوم ناك كلذ نا ىنآثلا لوقلاو

 دعاقماهنددغقنانك اناوهلوق تيأرفأ تاق منلاقةيلهاجلا ف موجتابىرب ناك أىرهزلل تلف رمعملاف
 غرع :وراملوقلا اذه 0” قحلديو لسومياعلا لسدع ثعب نياحاه ىمأد دشو ىتظاغ لاقف عمسلا

 ةل بل سولج مهاندب مهنأ اراصنالا نم - وهيلعةثلا ىل_هىنلا باص نم لجر قريخ أل اق سابع نبا

 ّن نولوتمتنك 5 لسو هيلع تلا لص ةننالوس رمطلاقفرانتساو مجنب ىرذا لسوهيلعمتلا لصةننا لوسر

 نبالوسر ية مانع لجرتاموأ ميظع ل جر ةللل ادلولوة:انك اولاقإذه لم ىر اذ]ةيلهاجلا ىف

 | يتلا حبسا ضاىضفاذاهمسا كرابتانب ر نكلوهنايخالودح أت وااهىريالاهناف و

 4+ ش "علا ل نواب نيدذلا لاق مءامسلاءنهله أ ىلا ح + ؛تلا غام» ىتح ونواب نييذلاءامسلا لهأ حبس من

 ينالاءاملا هذهربملا غاب ٠ ىت-اضعب ءامسا| له أ ضعب اا و ربخيف مب رلافاذام شرعلا

 5 هيف نوف ذب مهنكسلو قحووف ههجو ىلع هبازاحا 4 نومرب ومهايلوأىلا هنوف ذةيف عمسلا نجلا فطختف

 دعب لشمةسارحل|ةدش ىف نكي مل نكملو هثعبم لبق ناكم ج مجرلا ناةببتق نبالاقو إمهجرخأ نودي زيو

 4 ىلهاجوهو مزاح ىفأ نب رشب لاق يدقل ار عشلا ان دجوا ذه ىلعو لاق هثعبم

 بكوكلا ضاضقناامهفلخ ضقني « !هشجورابغلااهقهري ريعلاف
 ىلهاجو هور و نس وأ لاقو

 ١ ابنطهلا روش عفن 0 هعتنب ىردأ < ضقنأف

 دداشش ,اسماف سو هيلعةتلا لص ىنلا ثعبم لل, قاد ءوجوم ناكموجنلابىرلا نا نياوقلا ني ذه نيب عجلاو
 رضرالاو) ىلاءتوهناحبسهلوق و معأ لاو بويغاارابجبالانوصاهتسارحوءامساا ظنحىف دي زو كلذ

 ريف !لهلوقاذهتطسب مةبعكلا تحن نم تيحداهن الاقي كاملا هجو ىل اهانطس ىند (اهائددم

 رذةعاواهنمرومعملاءزجلاوهوءاملا نءجراخاهضعب وءاملا فاهضعب ةميظعةرك اهن ؟ةئرطا إبر رأمعزو

 ذهب تبئف تبئف ميانملا حط اك اهنمءزج لكناكةهظءثناك اذا ةركلا نإ اهانددم ضرالاو ىلاعت هلوق نع

 در مايهباتك قربا هتلا نب ريسفنلا باتحأ اذهدرو ةركس اهناو ةطوسإءةدو دم ضرالان أ ىمالا

 وعي (ىساور اهيفانيقاأو) ضرالا دم فيكوهدار : لعأهللاو كل ذب ريخالةرك تناكواو ةطوسبماهناو

 ْ :أو) لابجلب تاق تفجرو تدامءادلا ىلع ضرالا قلخا 1 ىلاء؟وهناحبس لنا نأ كلذو تباونالاج

 0 الابجلاىلا عجري ريمضلاليقو ضرالا ف نوكستهب عفتنملاتابنلا عاونأ نال ضرالاف ىأ (اويف
 ابعنبالاقو ندامملا نملابجلا ىف داونامنزوبانإو (نوزوم ئملكنم) ىلاءتهلوقلوروك فمبرفأ

 ١ نعردلا مولعم ىنعملان وكي |ذهىلعفرو دةم ىأ ةمركعو دهاجم لاقو مولعم ى أن وزومري.ج نب درعسو
 قالطان وكيف مهفازرأو مهشياعم ف سانلا هيلا جاد ىذلاردقلا ملعب ىلاعتو هناحبسهنلا نال ىلاعت هللا
 .هنادب . زنب او ةمركعو نسحلالافو نزولابالاءايشالاريداقم نوفر عبال سانل' نالازاجمهيملء نزولا

 1 ةهذالنداعلا نم .رخت نام كلذو<و لحكااوديدحلاو صاصرلاوةضفلاو بهذلاك نوزوملا ئشلا

 " ةايشالا



 _ةا/

 كلفلا جورب ىهو جرباهد_حاواهريسم ف سلا اطزنتىتاا جوربلا (اجوربءامسلا فانلعج دقلو)

 برقعلاو نازيملاو ةلبنسلاو دسالاو ناطرسلاو ءازو+لاو روثلاو لجلا ىهو اجرب رشع اننالا

 جربلكلالزنم نيريشعوةينامثىلع ةموسقم جوربلاهةهو توحلاو ولدلاو ىدملاو سوقلاو

 ةئاملث ىلعةموسقم جورإلا هذ هو سنوبةروسريسفت فرمقلا لزانمرك ذم دقت دقو لزنم ثلثو نالزنم

 اهمطقي و كافلا ةرود متتاهب وة ىمةنس لك ىف سمشلا اهعطفت ةجرد نوثالثاهنم جرب لكل ةجرد نيتسو أ

 قحساوب لاق ماظعلام .وجنلا ىهةداتقو دهاجتو نسحلا لاقو س رح ااهيلعءامسلا فروصق ىهةيطع نءا|

 ع زو) روهظلا نءهلك اذهلصأو ثيمسوهب تروصام ىلع موجن ىهو جوربلا هذه موجن نودي رب || ا

 اهقلاخديحوت ىلعاهب نيل دتسملا نيربتعملاىنعي (نب رظانلل) موجنلاورمقلاو سمشلاب ءامسلا نعي ||
 (ميجر ناطيش لكن م) ءامدلاىنعي (اهانظفحو) هروصو هقلخو ئثلكدجو ىذلا هتلاوهواهعناصو أ
 نوبجعحال نيطايشلا تناكسابع نبا لاق هللا ةجر نم دورطنوعلم ليقو لوءفم ىنع؟ ليعف موج يم ىأ.|[ أ
 م ىسعداواساف مهب اااهنوقايفةنهكلاىلااهرابخاب نوناب واهنواخدياوناكو تاومسا!نع | |

 نأدب رتيدحا نم مهنماف عجأ تاومسلا نم اوعنم ل سوةياعةنا كس دارا تاو كد أ

 ضرالا ف ث دحدقل لاف سيلبال كلذاورك ذدعاتلا لإن مارت ملف تابشريتالا ع قرئسن | ظ

 نمالا) ثدحللاوا ذهاولاقف ن رقلاولتب إو لع للا نص هنلالو راو دجوف نورظني مهثءبف ثدخ |
 (نيبمباهش) هقمل ىأ (معبتاف) د ا 2 اذه(عمسلاق رش

 قسابعنبالاقرانلا باهشب هبش قيربلا نءهيفام لجالاباهش بكوكلا ىمس عطاسرات نمةلعشباهشلاو أأ
 نوقرتسيءامساا ىلا اضعب مهضعب بكري نيطايشلا نا كلذ وةريسلاةفطخلاادب ري عمسلاقرتسانمالاهلوق |[

 بلان أةريرهىبأ نع( خو ىداوبلاف نمانلالضإ ,الوغريصف هلي نم مونموةنلا ءاشي ثيحوأ هدي ءأأ]

 ةإسلسهنأك هلوقلاناعضخ اهتحنجابةكن الملا تب رضءامسلا ف ىمالا هللا ىضقاذا لاق لسوهيلعةثلا ىلص أ

 وقرتسماهعم سفريبكلا ىلعلاوهو قا لاق ىذال اولاق كب رلاقاذام اولاق مهب واقنءعب .رفاذاف ناوفص ىلع |

 عمسيفهعباصأ نيب ددب واهفرف هفكب نايف يس فصوو ضعب قوف مهضعب اذكه عمسلاوقرتسمو عمسلا ||

 امب رف نهاكلاو ا رحاسلا ناسل ىلعاهيقتلب ىتحه _.ةحت نهى رخآلااهيقاي مش هتحن نمىلااهيقليف ةملكتلا |

 |:للاقدق سيل هللاقيف ةبذك ةئاماهعم ب ذكيفهكردي نأ ل بقاهاقاأ مب رواهيقلي نأ ل بق باهشلاهكردأ ||
 ءاهسلا نه تعمس ىلا ةملكلا كلب ؛قدصيفاذكواذك |[

 ملسوهيلع هللا لص هنلالوسر ثعبم لبق موجناابى رت نيطايشلا تناك لهءاماعلافلتخا لصف
 كلذ وظامناو ملسوهيلعهللا ىلص هللا لوسر ثعبم لبق موجنلابىرن :نكنملاهناامهدح انياوق ىلعالمأ |

 سابع نب |نءىوراملوقلا اذهة ىلعل دب وريسو هيلع للا ص هنوبنلاساسأ كلذ ناكنف ه سمع أعلا 1 ٠

 نيطايشلا نيب ليحد قو ظاكع قوس ىلا نب. دماع هبادكأ نمةفتاط سو هيلعةفا وشن 07 .رقلطنا لاق ْ

 ىرلاا ذه نا ىلع د, ثردحلا اذهرهاظف نيس ءابوتأببشلا ياعتلسراو و ٍ

 نب بوقعي نى ورام هدضعب وىرلا اذه ث دح ثعب ؛اسلف اسو هيلعةطا لس هئسيس لبق نك اا 1

 لل جرولا اؤاج مهناو فيقث نم ىلا اذه موجنلابىرلل عزف نم هلوألاق قرص ني سنسالا ل 1

 فذقلا نمءاهساا ىف ث د امرنأهلاولاقف ب .رعلا ىدهأ ناكو جالعىنب دحأ ةيمأ نب ورمعهل لاق 2

 ءاونالااهي فرعي ورجلاوربلا فاوب ىدتهنرىنلا موجنلاملاعم تناكنافاورظنا نكسلو ىل لاقف موجننلإب |

 (ت# - (نزغ) - ) ١8

 هبنجوأههجو قرح نه مينمو هلتقت نم مهنه دبأ ئطخت الف ب 57 اوكلابنومريفةكنئالملا نم عملا ||

 كلذ اولاقل انايع ءامسلا
 لعجيل لواظلارك ذو
 اونوكيل راهنابههجورع
 لاقو نورياملنيحضوتسم

 نوني مهنأ ىلع لديلاهنا
 الانسل كالذ ناب لودقلا

 دلو) راصالل | اريكست

 انتلخ (ممامسلا ىف اناعج

 وأ امون (اج و رز اهو

 لزانموأس ر+لااهبفاروصق

 ىأ (اهانيزو) موجنلل
 نيرفانلل) ءامسلا

 ءامسلا ىأ (اهانظفحو

 (مجر ناطيش لك نم)

 موجنلإب ىرموأ نوعلم
 (عمسلا قرتسانمالا)

 لح ىف نمو عوم.ملا ىأ
 ءانثتسالا ىلع بىسمللا

 ضقن مجن(باهشمعبتاف)
 رهاظ (نيبم) دوعيف
 اوناك ليق نيرصبملل
 تاومسلا نءنوبجحال

 هيلع ىسعدلواماقاهلك

 ثالث نم اوعئم مالسسلا
 هلنا ىلص دمي دلواماف تاومس

 0 اوم ]سوا
 اهلكت اومسلا



 اقب رطو بهذم ىلعاوقفتااذاةق رفل!ةعيشلاو نيلوالا قرفلا فالسر كلبق نمانلسر أد فلو ىأ ( نيلوالا عيش ىف كلبف نمانل سرأ دقإ وز

 رفوهوالا ضام ىلءالو لاخلا ىنعم فوهوالا عراضم ىلع ل دنالام نال (ةبتل ةيضاملاح ةباكح (مهينأيامو)
 لو .رنم)لاحلا نمبي

 ىزعي (نٌوزهن#»هباوناك الا
 كلذك) ماللاهياعهيبن

 ( نيمرجلا بولق ىفهكلت

 رفكلا انكلس اك ىأ

 معيش ىف ءازهتسالا وأ

 رفكلا ىأ هكلن نياوآلا

 بولفق ىف ءازهتسالاوأ

 نم كتمأ نم نيمرجملا
 تكساس لاقي كلذ راتخا

 هتكلسأوةربالا ىف طيخلا

 ةقو هو اهبفهتلخ دأاذا

 قلخ .و ملصالا ىف ةلزتعملا ىلع

 (هب نونمؤيإل) لاعفالا
 لاحوهو رك ذلاب وأ هب

 ( نيلوالا ةنس تلخدقو)

 ابنسولا يعيارظشلل
 نيحمهك الها ىفهللا

 ديعووهو هإسر اوبذك
 مهب.ذكت ىلعةكم لهال

 نم اياب مهيلع انحتفولو)
 عض د أ مطانرهظأولو ( ءامسلا

 ءامسلا نمبإب عقوهو ب
 )ن وجر عل هيفاواظف)

 تركسامااولال) نو دعصي

 تسحوأ تريح (انراصبا

 نموأر كلا نمراسبالا نم
 ىأ ىم تّرِكَش ركيلا

 نءرهنلا سببا تسبح
 ءالؤهنأ ىنمعملاو ىرجلا

 مهواغنم غلب نيكرسشملا
 باب مط حقول نادانعلاف

 رمسي و ءامسلا باوبأ نم
 هيف نودعصي جارعم مط

 اولاقلوهلةقية>ال هلياختت ئشوهاولاقناوأرام نايعلا نماوأرواهيلا
 فن ردعصي ةكنالما مهانب رأول ىأةكن الر يمضلا وأآكلذي دهان 'رحسلا (نو روحسم م وف نحن لب )

 ًارجنال نيلوالا عيش ىف كللبق نمانلسر دقو ) ىهنر هناحبس هلوق ع ىلاعت هلا دمحب كلذ ىلع اوردقب لف

 هم بدالاازاسأو نونجي كنا مظوقوهو ةهافسلابهوبطاخو لسو هيلعهنللا لصةننالوسر د

 ٠ اكمهايبن عم نامزلاميدق ىف رافكلاةداعنا ملسو هياعهنلا ىلص | دمت هيدت ىللاعت و هناحيس هللاريخ

 ءالاف او سو هيلعهتلا لص ىنلل ةيلست هيفف ءايبنالا عيمجب كموق ىذ !ىلعربصلا ىف ةوس ادعتاب كلف

 ث ىف ىاعتهلوقو هماعلاسرالاةلالدل لسرلارك ذف د دمحاب كلبق نمالسرانلسرأ د قاوهرب دقت فوذع

 ' انآ رجا ميشو عابتالامهةعيسشلا ءارفلالاقو مهنلك ةقفتملاةعمتجما موقلا مهةعيثلا نيلوالا
 نايامد) فوصوملا ىلا ةفصلا ةفاضابإب نم نيلوالا عيش ىف هلوفو ناسنالا مه. ىوقتي نمةعيشلا ليقو

 فلوخدلاو قب رطلاىفذاغنلا كوالا( نيمرجلا بولق ىفهكلسن كلذ كن ؤزوتسيهباوناك الالوسر نم

 ءازهتسالاو ب ذكتلاورفكلاانكلسايكةبآلا ىنعمو طيخلا ف طبخ الاخ داكميشلا ف يشل ل اخدا كالسلاو

 ةي ردقلا ىلعدر هيفوةكم كر شم ىنعي نيمرجلا بولق فا دن ىأ هكلسن كلذ كن يلوالا عيش بولق ىف
 هناحبس نبا فاضأانب اص أ لاق ىدحاولا لاق دناعي لو قحلل نعذأ نر دقلات وبث ىل ةّيآ نيب أ ىهو ةلزتعملاو

 مامالالاقو هنسدحتسيلف نآرقلاب نمآنفهنم كلذ نسحورافكسلا بولق فر فكل لاخ داهسفن ىلا ىلاعتو

 هلوقاولاةفرافكلا بولقىف لالذلاو لطابما! قا ىلاعت هنا ىلع بآل اه فوسانب اه أ جستح !ىزارلا نبدلارفن

 اولالسلا رجيلةلزتملل تلاقو نيمرجما بواق فلالضلاو لمابلا كلان كلذكت ألن كانك

 هوبتايامو لاق ىلاعتوهناحبسهنابهنع بيجو هيلا !دئاعريمضلا نوكينأ نك الف ظفالا اذه ل. قامفرك ذ
 طورفكءايننالابءازهتسالاو هيلا دئاعهكلسن كلذ كه لوق فريمضلاف نؤزوتسي هباوناك الالوسر نم
 : هلوقو م لالضلاورفكلاهنا نيمرجلابولق ىف هكلسن كلذك هلوق نمدارملا ناانلوق خص تدثف
 د و دمعءوهبق (نيلوالا نس تلخدقو) نآرقلابليقو سو هيلع هللا ىلصدمحمب ىنعي (هينو.مؤبال)

 0 الها هتاةنس تضم دقو ىندملاو لسرال ةب ذكملا ةيضاملامالابلزنام لثم مهبلزخي نأ مهفوخج ةكمر افكت

 ميل ءانحتقواو) باذعلا نممهباص ملثم مكببصي نأ ةكم لهأألاو رذحاف ةيضآملامالا نم لسرلا ب ذكن م

 ءامسلا نمإبا,ةكنالملاب انين أتامولاولاق نيذلاءالؤه ىلءانحتفولو ىنعي (نوجرعيهيفاولظف ءامسلا نمابإب

 رابلا كلذ ىف ىنعي هيف ليللإهلعفاذا!ذكل عفي تابلاقياكراهنلابهاعف اذا! ذكل عغي نالف لظلاقياولظف
 ,منأامهدح أ نالوق 0

 |نم اياباوأرف رافكلاءالؤه نءفشكول ىنعملاو كاحضلاو سابع نبا لوقوهو ةكنالملا

 لظف ىنعملاوةداتقو ” لة يووم 0 رشملا مهنا ىناثلا لوقلاو اونمآ ال هيفدعصتةكنالماواحوتفم
 دانعلاونمآ ال ةكئالملا نماهيفامو تاومسلات 5 نورظنيفبابلاكاذ ف نودعُص نوكوشلا
 خامات :راصب أت دس سابع نب !لاق(ن راصب أت ركسامتا اولاقلإ) ىلاعتهلوقوهرانرحسانااولافل اومهرفكو

 1 :مقوو تراح مهراصإ أن اىنعماو بارمش :لاركس نموه ليقو ىرجلا نم عنمو سدحاذار هنلار كس نم
 ةراصب أت يشغىنعي تركس ل-قورظنلاداسفو لقعلارييغت نم نار كسلا لجرلل ع قيام ل ثرظنلاداسف
 . رق نحن لب ) رظنلا نع تنكسو تريحاذاهنيعتركسلاقي روكسلا نموهإص أو رظنلا نع اكل هلا

 الا ىلص هللا لوسر نماوبلطالرافكسلا ناةبآلا لصاحو هرحسانيف لمجو دج انر حس ىنعن ( نوروحسم

 لصحوا هنا ىلاعتو هناحبس هتلاربخ ا هقدصب ار دهشي وانايعمهوريف ةكالملا مهيلعلزغي نأ /سو هيلع
 لاعتو هناحبسملوق ْه ةواقشلا نملزالا فمط ىبساملانرحساولا لو اونمآ املانايع هو دهاشو !ذه مط

 دقلو



 هيلع ر :ىذلااهمأا) رافكلاى 1(اولاقو ) ىنعملاو ظفللا ىلع الجاوتا < اهرك ذم الوأةمالا ثنأ اوم .ةأعمهب ال ف دمح وهنعىأ (ن ورخأتسب

 َلَع راىذلاكل اوسر نان وعرف لافاكءازجسالاهجو ىلع مهنمءادنلا | ذه ناكو مالسلا هيلعادمت نونعب(ن ونجن كنا) نآرقلاكأ( ىذلا |
 باذعب مهرشدف هنمو غئاس ميتلاو ازهتسالا مهمالكف سيكعنلاو نونجلاىلا هنوبسنيوميلعرت دل!لوزنب نورش فيونونج ليلا

 60 ثيح نيناجلالوقلوقتل كنا ىنعملاوديش .رلاميالحلاتنأل كناميلأ

 ءايشالاهذه ن م ظوفحم ميظعلا نآرقلاففي رحشلاو ليدبتلاورييغتلاو هنمضصقنلاو هيققدارزلا نسبا

 0 أ|دحاواقوسهنمصقنيو ا هيفدن زينا !سنالاو نجلا نم قانا عيجج نم دحر دقيالاهاك |
 ليدبتلاو فيرحتلااهضعب ىلع لخددقهنافةلزنملاب تكلا راس ف الخ ميظعلا نآ ارقلابص خم اذهو |

: 
 ا
 كمصعي هللاو لسوهيلعلا تا

 نك ذاك يلعلز هللا نأ ىعدت

 1 ا لالا: دارال نورنا سياموداوق نماهجوتأو ةمالاةدارالاهلجأ ىف ءاطالخدأامناو (نورخأتسي |

 يا 2 0 ادجمدباودارأو نآرقلاىنعي ( رك ذلاهيلعلزن ىذلااهمأي) ةكمكرسشم ىنعي (اولاقو)لجوزعهوقل |

 0 2 1 0 زئدنع رهظي ناك لسوهيلعهللا صهنال نونجلا ىلا هوبسنامنا )ن ونجل كنا) لسوهيلعهتلا ىلص | |

 ضيض , ما ريع دو+ امالكعمساذالجرلا نا ليقو نونجلاىلاهوبسن ببسلا | ذهلف نونج :كلذنااونظف ىشغلاهبشيام هيلع | ا

 ضرضمتللال ع متبكر لهو نآرقلااذهب ىأوهنلا دنع نمالوسر هنوكنودعبتسياوناك املونونجلا ىلاهبسنابم رفهريغ نماب رغتسم |

 انيناتالهىنعملا بس ]أ ءانعمليقوءازهتسالا قيرط ىلعرك ذلاهيلعلزن ىذلا اهيا ياولا فام او نونجلا ىلاهوبسنو هوركنأ ميلظعلا | |
 كقدصب نودهشر ةكثاللإب | (ايول) ةلاسرلا كئاعدا ف نونجن كن اهعابت أو هباحص أ داقتعاومداقتتعاو همعز فرك كلاهيلعلزن ىذلاا هيأ ١
 ةكئالملب انينات اله وأ أ لوسر كنا, كل نو دهشي ىنعي(ةكنالا انين لاله ىنعيالهامهانعمو نائغلالولوامول ءارغلاو جاجزلا لاق |
 كل اننيذكت ىلع باقعلل ىنعي ( قحلابالا ةكن 2011لزتنام)ةلاس ,رلا كئاعداو كل أوق ىف ىنعي ( نيقداصلا نم تنك ن نا)اقحمشا دنع نما أ

 لزننام) اقداص تنكنا ماله يلا الملا تلزنولىنعي (نيرظنمأذااوناك امو) ىلاعتهلوقوهو توملاتقووأ ب اذعلإ |
 ىبأريغ فوك (ةكئالملا || ةكئالل الازئا لسوهيلعةنلاىلسهنلالوسر نم نوبلطي اوناك ةكمر افكنأكلذوةدحاوةعاساورنؤب |
 ركبوب ةكنالملا لزتتركب || اوتمؤيل نالاحلا ف اوبذ ءولاهمالارافكسلا نعيلازانايعاولز ازنول ىنعملاو اذه لجوزعهللا مهباجاف انايع |
 لرنتت ىأ ةكئالملا لزنت || زك ذلاانلزن نحنانا ى اعتو هناحيسلاقامناو دتاب كيلعمانلزن أنآ رارقلا ىنعي ( ركذلاانل ازن نحنانا) اوقدصيو | 0
 اليزننالا(قحلابالا) هريغ ]| هللا لص دمت ىلع رك ذلا لزن ىذلاوههنال جوزعةهطاريخافرك ذلاهيلعل زنىذلاهأيمطوتلباوج |

 امد ) ةمكحلاب استلم || نوظفا دمح ىلعهانل زنا ىذلارك ذالاناو ىنعي رك ذلا ىلا عجربهلفريمضلا (نوظفاحل هلاناو ) رسوعيلع |

 ( نيرظنم اذا اوناك
 ءازجو مهن باوج اذا

 هريدقنت ردقم طرشلا

 اوناك امةكنالملا انلزنولو ||| ةدايزلا نماسورحم دبالا لعانوصم قي باتكلا اذه ظفح لجوزعهللا ىلوناملو نادطقنلاو ةدايزلاو |

 رخأ امو اذا نيرظنم ||| نوظفاحن دمح اناو ىنعي مسو هيلعهنلا ىلص دم ىلا ةعجار هل ىف ةيانكسلا|لئاقمو بئاسلا نب|لآقو ناصقنلاو |
 انلز نحن انا) مهباذع رك ذا ىلاعتو هناحبسةللان ل وقلا|اذههجوو سانلا نم كمصعن. هللاو ىلاعتهلوةكوهفءوسبهدارأ نم

 هلاناد) نآرقلا(ركذلا || !ىمأهنوكل هيلا ةيانكللا فرص نسف لو هيلعهللا ىلص وهو هيلع لزنملا ىلع كلذل دلزنماولازنالا
 در وهو (  نوظفاحل برقأ ىلا ةيانكلادرو لبي زنتل ارهاظب هبش ا هنال نب رثكالا لوقوهورهشأو حصأ لوالا لوقلا نأالاامواعم
 ازهتساو مهراكنال هللا ظفحةيفيكىاوفلتخاف حصالاوهو نآرقلا ىلا ةدئاع ةيانكلاناانلقاذاورك ذلاوهو ىل روك ذمأ

 لزن ىذلاهيأي مطوقف هيفةدايزلا نعق املا زجهفرشبلا مالكا ةزابمايقإباز همهإ_عج نابهظفح مهضعبلاقف نآرقلل لجو زعا
 لاق كلذلورك ذلا هيلع ةرورضاوملعو لقاعماعلكل كل ذر هظو همظنر يختل هن ناصقنلاو هيف ةدابزل ااودارأول هال هنم ناصقنلاو

 هنأ مهيلع دك اف نحنا هضراعي نأ قلخلا نمد دقيرفةضراخلا نسياسو هش نا نور نآرفب سيل كلذنأ
 هنأو عطقلا ىكعلزنلاوه نيخسسارلا ءاساعلاهل هللا ضيقفهوجولا نمهجوب هداسفاوهلاطب | نع قلخل هللا زبعأ لب نورتخآ لاقو
 اعونحت هزت ىذلا وه هداسفاوهلاطبا ىلعةرفوتمدوهبلاو ةدحالملا نمةعاج ىعاو دنالر هدلارخ[ىلاهنع نوبذو هنوظفحم

 امناواهظفح لور ملهنافةمدقتملابتكلا فاللي دبتلاو في رحتلاو ناصقنلاوةداي زلا نم تقو لكى« ظفاحوهو ندولا

 لعاليلد نوظفاحلهلاناو هلوق لعج دقو هظفحريغى لا نآرقلا لكب لوفي رختتلا عقوفادلب يع امذ اوفلتخافرامحالاو نيينابرلااهظ

 لوسرله فريم لاو هاوس مالكلكى لع قرطتن كناصقنلاو ةدان زلا هيلع قرطنل ةياريغو ار يشدلا لوق نم ناكولذا ةبآه دع نم لزنم هنأ



ةمايقلاموي وأ ع زما|ادنعنوكن تمهدادوودوامب رليقهنأكف هققحن فهن ع وطقملاىغاملا
 راذ ذويها لما انب ماذا 

 ةدادو ةباكح ( نيماسم ءاوناكو ل)امهنعهنلا ىذر سابع نبا ن ءىوراذك ام ناكوارفاكلا ىنمتيفرانلا نمنوج .رخ نيمل ملا

 ربخ مههنال ةميغلا ظفل ىلعاوبع ىج
 نالبرب للقامتاوائس

 مهلغشت ةمايقلالاوهأ
 نماوقافأ اذاف ىنءلا نع

 ولاوذدو باذعلات اركس

 نملوقو نيكس ماوناك

 ةرثكلااه.ىنعيبرناالاق
 لهأأهفرعيامدض هنالوهس

 للقتل تعضو اهمالةغللا

 ىأ ةناها ىمأ (مهرذ)

 ن م كعمط عضقا

 نع مهعدو مهئاوعرا
 دصلاوهيلعمهامج ىهنلا

 ةحيصنلاوةرك ذتلاب هنع

 اولكايل) مهلخو

 مهايندب (اوعتمميو

 (لمأالا م ههليو)

 مسينامأو مهلمأ م هلغشي و
 فوسف) ناميالا نع

 ممم وس (نوناع
 راثيانأ ىلعهيبنتهيفو
 ىدؤيامو منتااوذذلتلا

 نم سيل لمالا لوط هلا
 امو) نينمؤملا قالخأ

 اطوالاةب رق نمانكلهأ
 املو (مواعم باتكح
 ةفصةعقاو ةاجباتك

 نأ سايقلاو ةب رف
 اك امهندب واولا طسوتيال

 ةبرق نمانكلهأ امو ىف
 امناو نورذنم املالا

 قوصا ديك أتلط سوت
 ةلجب ادهن وكت نأ ج 1 تداولا يح راوالب ف وص 0 وص ءولإإةفسلا

 ..انو)اهباتكمشوم ق(اهلبامأ نم قبسنام)هلوق كا ىرئالأ اءنيبو ظوفحما حروللا ف بتنك"

”- 

4 

 "سك ولو ّناعفال لباب فاح ل يقولو ّناعفيل هللا, فاح كال اوقكم منع 45١)

 دما م ناكول ىنْميِف لالضلا ىلع ناك هنا ارفاكلا عي منيف توملا تقوباذعلاةئياعمد نع نوكيكلذ

 7 الا ف نوكبىنعلا ذهن ا ىناثلا لوف وةنراعملاةلاح دن وه كاحضذلالاق ىنعلا كلذ هعفنيال نيح كلذو

 7 نيذلا ىنمتيذ ثني باذعلا نمهيلا نوريصياموهدئادشو ةمايقلا مو؛لاوهأنونباعي نيح كلذو

 [ل1لاوحأ نمالاح ىأروب اذ ملا لاوحأ نمالاح ىأراملكر فاكلا نا جاج .زلا لاقو نما ماوناكو ل

 ]ةلوشب ى- ضعي ىف مهضعب عفش ونيماسملام-ريىاعتهنلا نأرفاكلا ىأر اذا ليقواماسم ناكولدو

 ملا كلذ نر وهشالالوقلاو نيماسم ءاوناك ولا ورغكن بابان ةنجلا لخديلف نيد نم ناك

 0 00 |ةريلعش الس ىنلا نعىرعءشالا ىسوىنأ نعرانلا نم نينمؤملاهللا ج رخب نيح

 نيملسم متسل أ ةلبقل لهأ نهرانلا ف نارافكلالاقةلبقلا لهأ نمهنناءاش نم مهعمورانلا فرانلا

 ةجرلضفب مههنلا اهر ةغيفاهمانذخاف بوثذادل تناك اولاقرانلا ىفانعم من متأوهمالسا نع ىنغأاف اولاق

 'ء واكو لاورفكنبذلا وب ئيخاهنم نور فرانلا ف ةلبقلالهأ ن مناك م لكبتاأيف
 : هنبسنًاوهنعةياور ف سابع نب! بهذهيلاولاقو ىزوح ا نب اهرك ذاذكو دنسريغب ىوغبلاهرك ذ

 وناكولاو ,رفكن يذلا ىنت :و ليلقتلل تعضوام اب ر تلق ناف ىمخنلا ىنعب ميهارب اوةيلاعلاوب أو ءاطعو دهاجمو

 «قاشكلابحاس لاق تلق نيما اون اكولادر فكن بذلادوبامب رلاق فيك ةمايقلا موي رثكينيماسم
 / هدنت ىف نوكشيالو هلعف ىلع افالا مدنامب رو كالعف ىلع مدنتس كلعل مطوق ىف برعلا بهذ م ىلع دراو

 |. لضالنأكياع قمل الباق ناكر ًاهيفاكوكشممدنلاناكولاودار ًامهتكلوهليلقتنودصقي الو

 هداكهنم ليلقلا نمو نقدتملا نم نوزر كنك نونظملاغلل ضرعتلا نمن وز رحشءالقعلا نال

 35 نع كلارجاز هن هوك ىف مدنلا ليلق كيفك هانعمو دي دهتلا ىف غلب ًاليلقتلا اذهناهريغلاقو ريثكلا

 نال بر تلق ناف مهاب كل ذرطخ امم ةمادنلل مهغرفبال باذعلاب مهلغش نا ليقوهريثكبف يكف لعفلا
 املا ةلزنمي ىلاعت هللارابخ ىف بقرتملا نال تلق لبق:_ىلا فوهوّدوبامب رلاقفيكف ىضاملا ىلعالا
 ال* اي عد ىنعي ( اوعثمج واولك ايمهرذ) ىلاعتوهناصسهلوق و دوام رلاقهنأكه ققحت ىفهب عروطقللا

 نعمالا لوط مهلغشي و ىنعي (لمالا مهل د) اهتادلب اوعتم و هايد اوك رافكسلا
 جالا

 دهتهبفاذهواوعنصاملاب واوقاذوةمادقلا اودرواذا ىنعي (نوماعي فوسف) ىلاعت هللا ةعاطب ذدخالاو

 ٠٠17| لا نتسب للجو زعل ةعاط نط ضخ ألو انرايندلا نمهانصي ذأ ناديعوو

 ةبآلا فولاتقلاةب أب ةخوسنم ةآلا هذهو نب دب ددمت نيب شعلا انهم ىتفرخ ادب دهتنوماعي فوسفو

 ا لملاةنينم وما قالخ أ نم كلذ سيلو لمالال اوطىلا ىدؤياين دلا ىف عنتلاوذ ذلتلاراثيانا ىلع

 مي ىوطاعابتاوةرخآلا ىنب لمالا لوطن اف ىوهلا عابناو لمالا لوط نيتنثا يلع ىشخأ أمنا بلاط

 مواعمباتك اطوالا) لاصئتسالا كالهدارأو ةب رقلهأ نم ىنعي(ةب رق نمانكلهأأامو) قا نع
 م .ىذلاتقولا ىلا مهينأيالو «دعرخ أتيالو هيلع ب اذعلا مدقتيال ن يعم تقوو بورضم لجأ ىأ

 : قو دا ًاىنعي دحأ نم ىءاجام كلوقك ةمأ نمهلوق ىفةدئاز نم (اهلجأةمأ نم قبسنام) ظوشخل حولا

 |ةيآلا ىتعمودك < [ىننلا مومعةدافا ف كلذ نوكيف كلا اذهىلاضيعبتلا ديفتاهنالاهلص ىلع ىه

 ول ىلاعتو هناحبسهلوقوهورخ أت الو مد قتال باذعلا لوزنوأت وملاتقو وهو مط بورضملالجالا

 نورخاتسي
 سس



 0 ةنتما عام ةناك ورق ةرداةيالاممسنج نمد هاشنامنيب و 0
 ىىنعي (دافصالاف) دحأو طاب ريىفهعمهيددشاذا عوشلاب ئشلا 5-2 2

 ىلا مهلج ر أو مهيدي نرقتدي زوبألاقوةل ١س هناطيش عمر فاكلك نرقي سابعن لاق لالغالاودويقلا
 اهدحاو ,هصق ىنعي (مهليبا 9 ضعب ىلا مه_ذعب نرقي ةبدتق نب |لاقو دويقلا ىهو دافصالاب مبءاقر ,

 توةلاورعرعلاو لهالارحش نم باحتي نهد نارطنلا(نارطق نم) سبلام لك لاب رسلا ليقولإب :
 جاجزلالاق نارطقتااوهو ءانطابد ,ؤنهأري_عبلاتأته لاقي ءانطاوهوتب رجاذال بالا هب وهدن تفزلاك

 ناامهدح ا نيلوق ىلع( نيماسم اوناكول) اورفك نيذلا ىنة.ىذلا تةولا ف نورسفملافاتخ اوهّدوبام

 (مهلببا 1 لالغالاوأ دويقلادافصالاو نبدفصم نينرقم ىنعملاوهب قاعتمريغو ا دافصالا ف نونرقي ىأ نين رقمي قلعتم (دافصالاىف)

 عرس نأ هنأش ندوهرحو هب د ب رجلا قرح يف ىب رجلا لبالاهب ًانهيف خبطيف لهمالا ىمسي رجش نم بلحتاموه (نارطق نم) مه
 هتقروحونار عدا اع عع الب ارسسلاك مط هؤالطد وعب ىتحرانلا له دولج هب ىلطيف ع رلانكنمن وللادوس أ وهو رانلا لاش اهي

 ىهب دعوأوأ هللا ,هدعوام لكون يس ل ا

 نمل وعن 0 تانمسملاو ا الاالا

 نآرطق نمهباذعو هطخس

 ساحن بوقعي نعد ز
 ىشفنو) ةاناهرح غلب باذم

 اهولعت (رانلا مههوجو

 هجحولا صخوا طاهةشاب

 5 كالذريغب مهقارحا ىفةغلابملا لادا اراولودواملا فرانلا لاعتشا ىف غلاببي هنالليبارس نار طقلا مط لعجامتاو

 ةدئفالا ىلع علطت لاق ذو ساحبنلار طقلاف نيةةونم نيتملكى لعنارطق نهبوةعب وةمركعأر قو نوفر عيا: مهر ذح هنكلاوردقل
 لف لك هنا ىزجيل) ريل تاور اهالكواهولعت ىنء (رانلامههوجو ىثغتو) هرحىبهتاىذلا نآلاوباذملا
 سقن لك ى زحل لغفب ام ومو نآر فلا اوفوخيلو ىنعي (هب اور دنمإو) س ىغف خيل هكاناكا ذهىندي (سانلل 0000 ا 0 0 مل 5 ىنعي 0 0 شدو بخ نم ني( تب ا :
 كا واوأرك ذيلو) ىلاعت للا ةينادحو ىلعتاآلاهذهباول دتسلو ىنعي( دحاوهلاوهامنأ ايو ) هرجاوزو ,
 الج طار دوعن ظعتا نم ةظءومهنافةصحصلا ماهفالاو لوقعلاولوأ ظءاوملا نمهيفامو نآرقلا|ذهم ظعتبلو ىنعي (ربابلالا

 ار رجا ةروسريسفتإ» ل ل هباتكرارسأو هدأ را
 ناتفولا 5 (افرحنوتسو ةثامعبسو نافلأوةملكن وجو عب رأوةلاّتسو ةئآنوعست وعن ةىهرمهعاجإبةيكم )

 عب رسل نا ) مهتعاطب 3 لا تا 0

 ميج بساح م تايالا نمةروسلاهتنمضنام ىلا ةراشا كلت 0 رلا) ىلاعتوهئاصسةلوق ه

 حل نمعرسأ ىفدارعلا ميخفتلل نآرفلاريكنتو لسوهيلعةنا ىلصا دمت دب هللا دعو ىذلا باتكلا نيبملا نآرقلابو باتكلابدار ماو
 هفصوام ىأ(اذه) را ليقدنأك نارقى أوان ارقهنوك واباتكح هنوك ىف ل ماكل ا باتكلا كلذ تانآ كل: ىنعملاو ميظعتلاو

 هلوق ىلا نيسحتالو لوقف ىلع نارقلا فطعهنال ليجتالاوةاروتلا باتكلابدارأل قو نايبلا ىةبارغلاولاكلل عماجلا بات

 0 00 راشي ىنحرك ذل جنالاوةاروتللر جل هنال ىوقلاب سبل لوقلا اذهو هيلع فوطعملاريغ فوطعملاو باكل
 (هباورذنيلو) ةظعوملاو هاا نمكلذىاملادحاو فوصوملا ناكناونيفصودامهعجاماونآ نارقلا باتكلإبدار 1 ليقوامهللا

 فوطعموغو جالا انهي تنل اك نول لال لالملا نيب» ىذلاّنيبماو ميظعتلاو ميخفتلا ىهو
 اودعصنل ىف وتس لع ىناب لجو بولو ةتلعسلا هلل بر عام دب زامناوريثكستا و لياقتلل برو ناتغاام*ودب هدشنلاو

 امنأ اوماعياوإلاو رذنءاو 0 ادوي) 6 نع لا تتشناورال
 اذ 0 اوصح ىهشنوهىنعانالاورفك نب قم ىنعي دول نإاح بر ىا ناح ىئعع ؟ رفامليقو(اورفك

 33 06 نوعستو مفتر ةروسإلب لوقعلاو وذ (بابلالاواوأرك ذيلو) ءاكريملا مة يشخلا نال.ايحوتلا ىلااواصوتب ىتحر ظنلا ىلا فا

مضنامىلاةراشأ كلت ( نيبم نآر قو باتكلا تايآ كترلا) د( ميحرلا نجرلا هللا مسبإ)
 نيبملانآر ةلاوباتكلاو وتايآلا نمةروسلاهتن

 ةبارغللو لاكلل عماجلا باتكتلا ليقهناك نيبم نار ق ىاوإب ا كه نوك ىلماكلاباتكلا تايآك لت ىنعملاو ميخفتلا نآ ارقلاركنوةر

0 أذأف ةركنلا مسالإ صتخي وم دعبامرجي فرحا منال ةفاكلا ىهامواصريغدي دشنلاب و مصاعو ىف دم فيفختلاب (امب ر) نايسلا؛
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 ةلزنمب ىلاعتهتلارابخ ف بقرتملانال (اورفكن بذلاَد د زاجاغناو مسالاوىضاملا لفل هدب عف



سلاو ضرالاريغ ضرالا ل دبن موب) باصتت اوءئادعأ نممئايلوال (ماقتاوذ)
 " ذارامضاىلعوأ ماقتت الل فر الا ىلع ( تاوم

 هنوف ضرالاسل لوم

 ليدبتلاو هيلع هايفامةلالدإ

 فنوكحي دفو ريغتلا

 تادب كلوةك تاوذلا

 قو ريثاند ,هاردلا

 تلدب كلو قك ف ام والا

 اهتذأ اذا امتاخ ةقلملا

 اهتلقنف امناخ اهتيوسو
 لكشوىلا لكش نسم

 ضرالال ب دبتىففلتخا٠

 لديتل يقف تاومسلا
 ضرالان ءرب تراهفاصوأ
 اهراحب رخفتو اهطابج

 اجوعاوب ىرتالف ى :وستو

 سابعنبا نعواتمأالو
 كلت ىه امهنعءهللاىضر

 لديتوريغتأ او ضرالا

 اهببكاوك راثثنإبءامملا

 فوسغواهسمش ف هوسكو

 اهنوكو اهفاقكناو اهرق
 اهدي قلخت ليقو!باوبأ
 نءورخ أت اومسو ضرأ
 هنع هللا ىضر دوعسم نبأ

 ضر أىلع سانلارمح

 دسحأ ايلعئطغ اشي
 هلئاىضر ىلع نعو ةئيطخ
 ةضف نماضرأ لد: هنع

 بهذ: نسم تاومس 8

 نماوجرخو (اوزرب د١

 دحاولاهلإ) مهروبق
 نلهوقكوه (راهقلا

 دحاولا هنن مويلا كزملا

 ناك اذاكلمالا نال اراهقلا

 الف بلاغيال بالغ دحاوإ

 ةمايقلاموب (ذثموب) نب رفاكسلا (نيمرجما ىرنو) دشلا ةباغىف يمالا ناكر هريغ ىلإ دحال ثافتسف

 نيطايشلا عموأ !صحعب عم مهنعب نرق (نينرقم)
 نيللغم مهلجر أى مهدي أت نر فو

00" 
 هد
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 لوح أ اوتاوم_لاريغتاومسلا لديتوةفورعملا هذهريغ ىرتأ اضرأ
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 3 (تاومسلاو ضرالاربغضرالالدبن موب ) لجوزعهلوق و هنادعأ م ىنمي !(ماقتت اوذإ) بلاغ

 هر | لا ةبتامافامهتاذالءاملاو ضرالاةفصل بن هناامعدحأ نيلوق ليدبتلا اذه ىعم.ىفنورسفلا

 را ث[بهذنواهتيدو ا راهداهو ىو توا طابج كدكدن نأ اوهواهناذءاقب عماهتئيهواهتف_صرييغتبف

وقاملا لي دبنامأو مبدالا دم دغر بهذالائنث ”اههجو ىلع قسالاهريغو ةرامج نماهيلعام عيجو
 ق

 اةلوقلا اذهب ولهملاك ةراتو ناهدلاك ةراتاهنوكو ناروكيواهرقواهسمش سمطتواهبك اوكرثتنت

 ع سوهيلعةتا سدا لور لاةراقدم سني لس نع ىورام لوقا اذهةعص ىلع لدي وءاءاعلا نم

 ْ ل ا يطا قارن أسال زءابب سبقنا ةسرقكم» ارفعءاضيب ضرأ ىلعةءايقلاموب سانلا

 ىلا لئاملا قئافلا ضايبلاديجلازبجاوهو قنلا ةدرقب اههبش اذطوةرج ىل !ءاضيبلا ىهوةلمهملا نيعلاب

 ايه لب دبنب دحال ةءالعاهيف سيل ىنعي حال /ءاهب سيل هلوقو ةراىلا اههجو ضايب تايمرانلا ناك
 لاو ضرالاتاوذل.دبتوهىناثلالوفلاو هبلدتسي رثأ اهيف ىقبيالفاهئانب عيجوا هابجلاوزو

 بتلاقةبآلا هده ىنعم فدوع م نإالاقف ليدبتلا اذه ىنعم فاوفلتخا مئءاملعلا نم ةعاجلوقاذهو
 (ىضر بلاط ىبأ نب ىلعلاقو ةئيطخ اهيلع لمعي لو مداهب كسي 1ة.قن ءاضيب ةضفلاك ضراب ضرالا

 :ضرالاريهت نإبليدبتلا ىنعم ف بمك نب ىبألاقو بهذ نمءامسلاوةشف نم ضرالاءنعىلاعت
 " ايءاضيب ةزبخ ضرالالدبت ىظرقلا ب عك نبد#تو ريبج نب ديعسوةرب رهوبألاقو اناذجءاملاو

 1 0و ممسو هيلعهنلا ىلصةننا لوس .رلاقلاقىردحللاديعسىبأ نع هيمدق تحن نم نمؤملا

 خأة نجلا لهال الزنر فسلا ىف هتزيخ مدح وفك اكءديب رابجلا اهؤفكتيةدحاوةزبخ ةمايقلا

 زااونونلا مضيف لزنلاامأ ثيدحلا اذهح رشف ىوونلان بدلا ىحم خيشلالاف هيفةذاب زب نيحيحصلا

 ماطلا طلا ىه ةغالا له لاقوء احلا مضبف ةزبملا امأوهلوزن دنع فيضلل دعياموهو ىازلا ناكسازوحب و

 7 ةطسننمتسلاهنالىوست او عمتجن ىتح دمرها دب نماهليميى هديب زمطاباهؤفكتةلملاىف عضو

 يطرح وأتوىاءتوهناحبس هللا قح ىف ديلا ىف مالكلا انققح دقو

 : الزئاماعط نوكستو ميظعلا فيغرلا ىأةماطلاكضرالا عج ىلاعتوهناحببسهننا نا ثي.دحا ىنعمو يم

 07 ؟هأوق نيبو هني عما نككيف يكتف ترك ذا.علبدبتلا ترسفاذا تلق نافربدق ئشلكى عةفاوذنجلا

 ألد: ضرالان ا نيتيآلا نيب عهجاءجوتلقاهيلع ل مام لكب ثدحينأ وهو اهرابخأ ثدذثموب

 َ اهناذلةبنن ًاوهوايناثالي دبنلدبت كلذ دعب مئاهرابخأث دحنذ ئمويف مدقناك اهتاذءاقب عماهتفص

 سو ءهنلا لصهننالوسرتلأس تلاقةشناع نعىورام لب وأتلا اذهةفىلعلدب واضي ًامدقناك

 :لاقف وه ا لوسراينئموي سانا نوكب نيف تاوملاو ضرالاوبض ضرالا لت مو ىلهتوق نع
 |نوكين أسر هيلعمتلا لس نالوسرل أ سدوببلا نم اربحن انإب ون ىو رو )سم هجرنأ طارصلا
 | ان ده قفدنسريفب ىوغبلاءرك ذرسجلا نودةماظلا ىف مهلاق ضرالاريغضرالالّدبت مد
 هن هلوق , هياتكرارس أ و هدارع لعأ هللاو باسحلا دعب ن وكي ةيمىنأث ضرالا لي دبتن ا ىلع ل ماد

 م هقلادحاولا) باسحلا هي دي نيب فوقول اوهنلا كل ىنعب (هلل) مهروبق نماوج رخو ىنعي (ادزر د)

 ذلابااغلاراهقلاودنلاوّدضلاو هب_ثلا نعهزنملاهعم كي رسثالوهل ىناثالىذلا دحاولاف ىلاعنهلل ناتفص

 706 (نينر قم ذئموب نيمرجا ىرتو) ى اءتهلوق و دب ريامكحي وءاشيام لعغي ودب ؛ ريام ىلع» دايعر همي
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 ؟لنيبنو) مهريغو دووداعو حون موقك ةيااخلا مالا افكن ٠ ٠م لبق ناك نممىصاعملاورفكتلاب ىنعي ٠

 ىتلالاثمالا ىنعي (لاثمالا ملانب رضو) مهاياانتب وقعتناكف يك مف ةرغدقو نع (مهجانلا فيك

 مهالا نم نيضاملا لاوح أ دهاش نملك ىلع ب جيفاهماوريتعيواهورب د تي نآرقلا ف لجوزع هتلااهبرض ||
 باقعلا نم هسفن صالخ ىف لمعي و مهبربتعي نأ وكله أ فيكو مط ىرجام لعوةيضام لان ورقلاو ةيلاخا

 اوركمدةوهلوق فدوعي نمىلاريمضلا فاوفلتخا( مهركم اوركمدقو) ىلاعتوهنا>ب_سهلوق هو كالطاوأ

 هدوع بر يمضلا نال حفص لوقلا اذهو مهسفن ًااوماظ نبذلا نك اسم ىفاونكس نبذلا ىلا دوعي ليقف

 مسوياعةنلا ص ةنلالوسرباوركم نبذلا شب رقرافك اوركمدةوهلوقبدارملان أل يقوروك ذم برقأىلا |

 منا مويدايسانلارذن او ىنعملاوةنآلا اورفكن بذلاكب ركعذاو ىلاءتهلوقب ىلاعت هللا هرك ذام مهركمو

 تبثم مهركم نا ليقوم هركم# ازج ىنعي ( مهركم هللا دنعو ) ىل اعتهلوقو# كب مهركم ببسإ ىنعإإ ب تناذعلا)

 نأ 1 مركمناك ناو ىنعب (لابحلاهنمل و زالمهإ .ركمناك نا و)ةمايقلام هول هن مهم زاجيلةللادنعإ

 لايلاتوبثك تبائوه ىلا سؤ يلع لنا ىلص دمت ىمأ ل زبالمهركمناءانسم ليك اا لوزت|

 ىذلارابجلادورغىف تازئاهناوهورت لوقةبآلا ف ه«نعىلاعت هللا ىضر بلاط ىنأ نب ىلءنع ىكح دقو |
 دمعفاهيفام لعافءامسلا ىلا دعصأىتح ىبهنت ًاالفاقح مهارب اهلوشيإ امناك نادورملاقفهب ريف ميهارباجاح |

 اياب و ىلعأ نمابابهل لعجو بشخ نمانوبانذحتاو تبشؤو تربك ىتح نهاب رفروسنلا نم خارفأ ةعب رأ ىلا |
 أل تابشحلا كلتسؤرىلعلعجوتوبانلا فارطأىفاعب رأت ابش> بضنوروسنلا عوج مث لفسأ نم |[
 تاعف لفس أ نمتوباتلا فارطأ ف تطب رفروسنلاب مور( الجر هعم دءقأو توداتلا فوهدعقو ,رجأ |

 دور لاقفءاوطا ف تدب ىتح مج اموب روسنلا تراطف هيا !تراطو هيف تبغ :رمحللا تأرالك 1 روسنا |
 هللاقفاهتئيهك ءامسلان اهل لاقفرظن رحتففاهنمانب رقلهءامسلا ىلارظناو ىلعالا بابلاحستفا هبح

 ناخدلالثم لابجلاوةحللا ل ثم ضرالا ىزألامتف لعففاهارت فيكض درالا ىلارظناف لفسالا بابلا حتفا

 بابلا تفا.هبحاصا دورغلاقف ناريطلا نيب واهنبي عرلا تلاحىتحتعفتر اور اموب روسنلا تراطفلاق
 دب رن نبأ ىئاطلاا هيأ ىدونف ةماظمءادوس ضرالا اذاف لفسالابابلا سةفواهتئيهكءامسلااذاف لعفف ىلعالا |

 هيلاداعف مهسب ىرو سرتلا هعمذخأ و باشنلاو سوقلا لج دق مالغتوباتلا فهعم ناكو ةمركع لاق
 مهسلاهيلا عجراماف مهسلاهباصأ ارئاط نال يقوءاوطا فرح ىفاهسفنب تفذق ةكمس مدياخطلم مهسلا

 لعفف محءالا سكني و لفس ىلا تابشحلا بوصي نأ هبحاصدورم سمأ مثءامسلاهلا تيفك لاق مدلاب اخ |

 نمث دح ث د> دقهناتنظو تعزففروسنلاو توباتلا قيفخلابجلاتعمسف توباتلاب روسنلاتطبهف ||

 لابجلاهنملوزتل مهركم ناكناوىلاعتهلوق كل ذفاهنك امأ نعل وزتتداكف تماق دق ةعاسلا نإ اوءامسلا
 ىمالا اذه لثم ىلع مدقي ن أل قاعداكيالو مظعهيفرطخلا نا لاقو ةباكسحلاهذهءاساعلا ضعب دعبتساو ||

 فلخعهنبانيسحتالف) ةتبلاةبآلا ليوأتب ةياكسحلا:ذط ةبساانمالو هيلع دمتعي حيمصربخ هيف سيلو ميظعلا ||
 رصان هناف نبدلاراهظاو ةملكلاءالعاورمصنلا نموا سر هب د عوام فلخ دمار هللا نسكت الف ىنعي (هلسرهدعو ||

 ىأ(ز رعد لأ ]دعس فاح مالا ربدقتريخاتو دقت هيف وهءادعأ كالهم وهءايلوأوهلسر

 رك اهب

 لمعيال ماهفتسالا ناللعافب سيل(فيك )١ ىمطاح ميل نيبت ىأم الكلا هيلعلدرمضم نيبث لعافوةدهاشملاوأ ًرابخالب( لدين وا
 قىهو مب لعفامواواءفامتافص ىأ(لاثمالا مك- !انب رضو) .منمانمقتنا و مهاكلله اى( مهبانلعف)هلوقب فيك ب ضن اماوهلبقامهم
 هولعف ا موهو مهدهج هيفاوغرفتساىذلا (841) ميظعلا مهركم ىأ (مهركماوركمدقو)ملاظ لكلةب ورضملالاثمالاك ةبارغل

 نالطب ورفكتادببأت نم
 (مهركمهنلا دنع مالسالا

 لعافلا ىلا فاضموهو

 دنعبوتكمو ىمملاول ذالك
 مهيزاجم وهف مهركم هللا

 مهركمهنلا دنعو ىألوعفملا

 مهياذع :وظهو هب مه ركع ىذلا

 ثيحنم ماهبنأب ىذلا

 ناك ناو) نورعشال

 (لابجلا هنمملوزتل مهركم
 بصنو لاوالا ماللا سك
 عقو ناو ريدقتلاو ةيناثلا
 قلص ىنل | لاوزلمهركم

 صأ نعربعف لس .وهيلع هلأ

 لابجلاب مالسلاهيلعىنلا
 ناوا | ةمان ناكوهن أش ملف

 اهلتدك وم ماللاوةيفان

 مهبدعيل هللا ناك اموهل اوقك

 لوزت نأ لاحو ىنعملاو
 نا ىلع مهركب لابجلا
 ةنفإ تانآل لثم لابجلا

 لابجاةلزنماهنال هعئارشو
 هيل دانك هواتابث ةيسارلا
 ناك امؤدوغسم نيباةءارق

 ىفوالا اللا حتفب ومهركم
 ناو ىاىلع ةيناثلاعفرو

 ثيحيةدشلا نممهركم ناك

 ملقننو لايلاهتملوزت

 ةففخ 1 2 امأ 7

 .ىكلافلي ل :نيلغالاتلا تك انلسررصننلان|ةلوف ىنعي (اإ هرمدعو فل ةنبا نتج ْ

 هلوقك الصأ دعولا فاخإال هنأ لعيل لوالا ىلع ىناثلا لوعفلل ا مدقا اوم دعوه سر فلخج ريدقتلاووإسرلوالاو هلىئانلا لوعفاءاوهوم دع
 باغ (نيزعشانا) هتوف صوهتريخ مهنيذلا اسر غلط ف يكف ا د حا هدغ هو :ؤيلهاسرلاة مث داعيملا ف لدخالهننان



 ول ليبس ىعمريثكودللة لع مهبقاعمهلاو يمه نمهيلعقخعال نوملاظلا لعفيا:ملاع هنابناذبالاهبدارملا ليقوهلوس رولي اونمآ

 ا 4 امأ ف رفتالمهراصبأ ا ىأ (راسبالاهيف صخشتمويل) مهن وقعىأ(مهرتؤياما) ميلعنوامعتامب لاو هلوقك ديدوتلاو

 يه الااو رظنيف مهرظن مويا عجربال (مهفرط مهبلا دئربإلا) اهيءفار (مهسؤر ىعنقم) ىعادلا ىلا نيعرسسم ( نيعطهم ) ىرئام لوه

 ىتتالربا نمرفص (ءاوه مهتدئفأو)
 انابج ناك اذاءاوه نالف

 ليقو:ءاوجالومبلق ىفةوقال

 رذنأو) م لوقعال فوج
 (باذعلا موينأ,مويسانلا

 لوعفم موب وةمايقلا موب ىأ
 راذنالاذافرظالرذنال ناث

 مولا كلذ ىف نوكيال
 ىأ(اوماظ يذلا لوقيف)
 لجأ ىلا نرخ انب ر)رافكلا

 عبنتو كتوعدبحت بي رق
 ايئدلا ىلا در ىأ (لسرلا
 نمد_-ود.أ ىلا انلهمأو

 ام كرادت بيرق نامزلا

 كنوعدةباجا نمهيفانطرف
 مهطلاقيف كلسر عابناو

 نم منمسق أاونوكتموأ)
 ىأ (لاوز نءمكلاملبق
 متماذا كت ًاايندلا ف متفلح
 ةلاخلا كال: نع نولازئال

 وى :رخ ار ادىلا نولقتننالو

 هلوقك ثعبلا متر فك ىنعي
 مهناميأدهج هئلاباومسقأو
 مكلامو تومي نمهنلا ثعبإال

 ءاجامناو مسقلا باوج

 هلوقك باطملا ظفلب
 نيمسف اذن ىحواو ماسقأ

 ديرأوألاوز نمانلام ليقل

 باذعلابمهك اله موب مويلاب
 مسوتوم موبوأ ىل_جاعلا

 تاركسلا ةدشب نيبدعم

 اف ىرسشب الب ةكمنالملاءاقلو

 رايق متأوراهلا فرقوحن ني هتيدعن لسالاو ثبلاوهر نوكسلا نم وكلا نالرفكسلب(مهسفتًاوهاظ نبذل نك اس متكسو)

5 -- 
0 
1 

(١) 
 هللا قح ىفاذهو ظقيتلاو ظفحتلاةإق نم ناسن داى وهمتلننلةبيقع ليقو روما تتح

 ديدهتوديعو هيفف مولظملل لاظلا نم مقتتي ىلاعتو هناحببسهنأأهنم دوصقملاف ةنآلا ليوأت نمدبالف
0 

 ظمال ةءلست هيف ةنديع نب نايفس لاةالفغماك رتيالو مقتني لب« 1ع لفاغلاةاماعم هلماعيال نابهل مالعاو

 هو الفاغ مل سوهيلعمنلا ىلصهننا ل اوسرهيسح فيكفةإةغااووهسلا نع هما نقب تلقوا ذا دي دهتو

 طاخلا ناك اذاتلقنوملاظلا لمعي امحالفاغندا نبسحتالوهل لبق ىت-الفاغ نكي لهنأ هبسانلا لعأ

 آ هللا سس ال هنا نمهيلع ناك امىلعتيبثتلاام*دح أن اهجو هيفف | سو هيلعهللا ىلص ةهلالوسر

 5 ا ا 1!|ابب ام لاعتو هناحب سهلوقكر رخآ امانا عش تلا نم نأ :وكنالوهلوقكوهف
 !بمالعالاالفاغهنابسح نع ىبهلابدارملا ناىئاثلادسلا نا.ءالا نمهيلعمتتأام ىلعاوتبثاىأ اونمآ

 لدي دهتلاو ديعولا ليدس ىلعوهف مهنم مقتني هناو ئث هيلع ىنخال نوم اظل |لعفي ا: ملاع ىلاعتو هناحبس

 1 بساحلا مهيلع ظيفحلا بيقرلا ةلماعم مهلماعي نكلو مهنعلفاغلاةلماعم مهلماعمهنسحتالو ىنعملاو
 دا انلارتك أناللاؤسالو هيف لاكش الف سو هيلعهنلا ىلص ىنل اريغبطاخا ناك ناو ريبكتلاو ريغصلا

 بف صخث:مويل مهرتؤيا.نا) هنافصبهإهجلفالفاغ هبسع نأ زوج نفةللاتافصب نيفراعريغ
 ريما ىلع لدي ريصبلا صوخشو ايفر طال نيحوتفم هانيع تيقب اذا لجرلارسعب صخش لاقي (راصبالا
 ءلا | ذه ىلعف ةديبع ىفأ لوف اذهو نيعرسمةداتقلاق(نيعطهم) مويلا كلذ ىف ىرنام لوه نم ةشهدلاو

 اعتو هناصسهتلا نيبفاتهإباةقاو قب نأ ف وحلا :دش نماصخاشهرصإ قب نملاح نم بلاغلا نا
 شعم مسهن| ىلاعتو هناحب_سربخاه ةداتعملا لاخلا فالح ةمايقلا موب فقوملا له لاوحأ ناةبآلا
 رك اسلاليلذلا 0 اربع .ريسم ىنعي نيعطوم نون :وكي راصبالا
 الداتعملا فال اذهو ا مهسؤروعفار مهما مهتفص نم فقوملا لهاف قوف ىلا سأرلا عفر عانقالا

 ' ارظنمإل ءامسلا ىلاةمايقلاموي سانلا هوجو ن.سحلالاق ضرالا ىلاهرصبباق رطب هنافءالبلا قوتي نم
 ٍ ثىهف فوخلاةدش ن٠ «مهراصبأ مهبل عجرتال ىأ (مهفرط مهيلادنربإل) ىلاعت هلوقوهو دحأ ىلإ

 رودص نممهبولق تجرخ ةداتقلاقةيلاخىأ (ءاوهممتدئفأو) مهيدبأ نيبام مهلغ دق مهبلا دنرئال
 نال ةغراف رلاخ مهتدئف أن اةبآلا ىنعمواهن كا امأىلاد ,وعتالو مههاوفأ نم جرح الف مهرجانح ىف تراصف

 دل مهفاوجأ ىفىوهنةددرتم ىأءاوه مهندئفأو ريبج نب ديع_سلاقو فوخلا ةدش ن٠ . لقتالوأبسش

 هوق ىمسؤرلاو ةصخاشر اصب الاواهنك امأ نعلئاز ذئموب بولقلا ن !ةبآلا ىنعمو هيف رقتس:ناكماط

 : و وهو ةمايقلامويب دايس انلا فوخو ىنعي (سانلارذن او هندشو مويلا كلذ لوه نمءامسلا ىلا
 اانب ر) ىصاعملاو كرششلابمهسفنأ اوماظ ىنعي (اوماظ نييذلا ل اوقيف با ذعلا مهبنايم و ) ىلاعتو ةناحتبس
 ذمهعفنيفاونمؤب ىتحايندلا ىلا عوجرلااوبلط مهضعب لاق ةريسإةدمانلهمأ ىنعي (بيرق لحل

 ةداراد فن (لبق مت ااونوكن (دا)هوغب اوبيجاف(لسرلاعبتنو كتوعدبحجن) ىلاءتهلوق

 مل نينا نك اسمىف متنكسوإ) رون الو ثعبالولاقتتا اهنع كلام ىنعي (لاوز نم مكلام)

 ةتمواهيق نكسورادلا نكسلا قي بي رق لج ًاىلامهب رمهرخؤبن ًانئموب نولأسي مهن

 راق ليقفهب فصوف مارزجالا هلغشت ل ىذلاءالخل اءاوطاو فوحلا نمأيش

 طاونأمطاواهيفاورف ىأ نوكسلا نماونكس نوك,ن أ زوجي واهأوبت ل بقاكر ادلا ف نكس ليفف هيف فرصن صاخ نوكس ىلا لقتاملا
 . اوعدترب واوربتعيف مهملظ ةبقاع ناك ف يكونا مايأ نم نولوالا ىلا ب اهنوثدحالد اسفلاو للا يفمهلبق نمةريس نب رئاس سوفنلا

 رام



 ؛اوهوهلدلو ليعمس ا ناىور (قحساو

 (/,84) اهبفدلولاةبهبةنملا نالربكلا لاس رك دامس ك7

 ىلع خبامو ىنعي ميهارب !لوق ةمنت نما ذه ليق (ءامسلا فالو ضرالا ىف وش نمهللا ىلءىخيامو انعيضفال |

 لاقايف ميهاربال اقيدصتىلاعتهنلالوق نمدنا نورثك الالاقو ناكم لك ىفئيث نءبيغلا ماع وه ىذلاهللا | ظ
 دلو س اع نبالاق (قدسا و ليعمساربكلا ىلع بهو ىذلا هليدجلا) نواعفي كلذ كوهلوقتك وقف

 نيديهسلافوةنسةرشعىتنثاوةلام نباوهو قحساهلدلووةنس نيعسنو عست نباوهو ميهاربال ليعمسا
 ىنداولاة هنالربكلا عمربكسلا لع لوق ىعموةنسةريشع عسوملام ناره وتجسا ا ؛اريشب ريبج |

 بهو ىذلا هليدجلالاقف ةنملا هذه ىلع هنارك_ثاذهلفدلولا ع نم سأيلا نس هنال ناملا مرظعأ نم نسلا اذه

 امتاودحاو تقو ف ءاعدلا ف قحسأو ليعمسا| نيب عجفيك تلق ناف قحيساو ليعمساربكلا ىلعىلا|

 دنعءاعدلا اذه ىقأأا مالسلا هيلع مهاربا ن المح تلق ل وط نامزب ليعمس| دعب قحسابرشإ |

 هللدجلا كلذ دنع لاقهريك د_:ءنيميظع ني.دلو ةبهمهباق ىلعةنملا تمظعالهن اكلذو قحساب رشبام |

 ةقرافم دنع م دقتا عاعدهنأ ثيدحلا ف درواماذه,راعدربالو ق>ساو ليعمساربكلا ىلع ىلبهو ىثلا |

 نورك شي مهلءل وق ىا ىن :رذ نستتكم قا اكبر هارت اعد هنت دالاىف حصىذلا نالهمأو ليعمسا |

 ةقيقح لعأةطلاوزن رز [؟تقو ىف ق>حساو ليعمساربك-لا لع بهو ىذلا هندجلاهلوقن وكيفاذه تبئاذا | |

 ل رهلوقب داولاهلأسو هن رعد دف مالم تاع حا ارباناك (ءاعدلاعيمساىبر نا) لاحلا | ْ

 لاق كلذ دنعف هئاعدةباجا نم هبهمرك أم ىلعةللار كش لأسامهبهوومءاعدةنلا باجتسا ملف نيحاصلا | ْ
 مالك كلملا عمس كالوق نموهو ءاعدلا عيمسل فر نا قحساو ليعمس ربل ىلع بهو ىذل هادا |

 اهتاقوأىفاهيلع ظفاحت واهمناك راذالصلا يقي نم ينعي (ةالصاا قم ىنلعجابر) هلبقوهيدتعا اذان ذ|
 نموهلوق ىف ضيءبتلل ىهىت ١ نم ةظفل لخدأا:اوةالصلا يقي نم ىتب رذ نم لعجاو ىأ 6 رد ذنمو) |

 نمولقا يلف ءولسلا نوال تالا رذ نم جوي دقهنأماياةنا العاب لعهنالل ىتي زال

 هءاعد بقت نأهب ر مالسلا هيلع مها اربالأس (ءاعدلبقنوانب ر)هتيرذ نم نينم .وبما مهمدا ارآو كك رذإ

 امناهللا نمةرفغملاباط تلق ناذ (ىلر فغا انب ر) همركوهنموولضفب هءاعد ل, قو ميهاربال هلا باجتساف | ا

 ةالصلا :ءامدنالا ةمصعت تبث دقو فن ذلا كلذ نم ةرفغملا بلطي ىتح هاس دق بنذ قباسانإ ٍْ ١

 نم عمطلا مطق را توهناحبسةتلاىلاءاجتتالاهنمدوصقملا تلف ةرفغملا بلطهجواف بونذلا نم مالسلاو
 فيك تاق ناف(ىدا اولو) هتجر ىلع لاكنالاو ىلا هن هلا ةيد دويعلإب ٌفارتعالاوهم .ركوهإطف نمالا ئملك"

 هل نيبتي نأ ل بق كلذ لاقامن اليقوابانواماسأن اامهنادارأت لق نب. رفاك اناكو هب وال ميهاربا رفغتسا ||

 ىنعي (نينمؤمالو) ءاو-و مدآ هيدلاوبدارأ ليقواهاعدف تماسأهمأن ا ليقو مجم باتتأ نمامهنأ

 سانلاموقي مويدارأ ل يقو باسحلارهظي وودبي موي ىنعي (باسحلاموقيموب) مهلك نينمؤملل رفغاو [|
 ةرفغملاب ني:مؤمللءاعداذهو مماسلا د_ذعام .وهفمهنوكل باسحلارك“ ذب ىأكالذب تك اف باسحلل ْ

 هلوق © ةرفغملا,نينمؤملا عيب ةميظع ةراشب هيفف ماللا هيلع مها ارباهلءلخ ءاعد دربال ى اعتو هناحبس هللاو ظ

 8 ازتعأو ىقدابعوأ قاعد بجستسا ىأءايالب (ثلاث(نزاخإ-١)
ّ 
3 
01 
1 
11 
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 ىلع ف وفولا نم ناسنالا علمي ىنعمةلفغأا ن روم اظاا لمعي امعالفاغهنلا نسحتال 9 ىلاعتوهن

 قارغتسالل نمو ميهاربا مالك نمو مالسلا هيلع ميهاربالامتي دصت لجوزعمنلا مالك نم(ءامسلا فالو ضرالا ىف ئث نمةتنا ىلع ىنخباموإ
 ليعمسأ) ريبك انأو ىفسهو ىأ لاما عضوم فوهو عم ىنعم ىلع (ربكلا ىلع بهو ىذلا هنددجلا) ام ئشهنلا ىلىنختامو ليقدي 1

 عب رالليع.ساهلدلو هنا ىورو ةنسةرسشعىتنثو ةئام نباوهو قحساولدل أوو ةنس نيعسنو عسن نب

 ةدالولا نم سأيلا عوقو لاحاهنال مظعأ

 بقع ىلعةجاحلابرفظلاو
 نالو معنلا لجأ نمسأيلا
 ةيلاعلا ئسلا كالن ىف ةدالولا
 ىل رنا) ميهاربالةيآ تناك
 ءاعدلا بيجم (ءاعدلا عيمسل

 مالك الملا ءمس كلوق نم
 ةناحالاب هاقلتاذا نالف

 نا. هللا عمسهنمو لوبقلاو

 هلأسوهب راعددق ناكوهدج

 نم ىلبهبر لاقفدلولا

 ام هللركشف نيحلاصلا

 ةفاضاوهتباجا نمهبهمرك أ
 ةفاضا نمءاعدلا ىلا عيمسلا
 هزصأ وا طو عقم ىلاةفصلا

 رك ذ دقوءاعدلاعيمس

 ةينب أة|جىفاليعف هب وبيس
 لعفلا لمع ةماعلا ةغاامملا

 برآهابأ محراذه كلوقك
 نموةالصلا ميةمىنلعجا

 ىتي رذ ضعب و (ىتيرذ

 ىف بوصنملا ىلع افطع

 لعهنال ضءب اء او ىنلعج

 ىف نوكيهنا هللا مالعإب

 سابع نبا نعءعرافك هن رذ

 نملازيال امهنعهللاىضر

 ةرطفلا ىلع سان ميهارب دلو
 انب ر)ةعاسااموقت نأىلا

 لصولا ىفءايلإب (ءاعد لبقتو
 ورمجوبأهقفاو م فقولاو
 نوقابلا ل صولا ىف ةزج-و

 هلاقوأ ءاوجو مدآى أ( ىدلاولو لرغغلاب ر)هنلانود نم نوعدامو

 1 هرفاناسإو لثمإب راجعا ايت اهات راتني ا( بسلا وفي وب نإنم قم 4 وبأن اما نعسابلاو ىهتاربق

 .اونمآن ذل هي رصالا فءاجأكو رخال ناعم عدنال را رشملا نم نن :وكنالودل اوقك الفاغاتنا سجتالدن ؟ نم يلع ناك ام ىلع مال



 (ةولصلا اوميقل انب ر)
 ىأتنكساب ةفلعتم ماللا

 ىداولا اذمب مهتاكسأام
 ةالصلا اوميقيلالا عقلبلا

 هورمعي و مرحلا كنب دنع
 كتدابعو كركحذب

 (سانلان «ةدئف أ لمجاف)

 سانلا ةدتفأ نم ةدئفأ

 ىورال ضيعبتلل نمو
 ةدئفأ لاقول دهاجم نع

 سراف هيلع مكتج ار سانلا
 وأ دنطاو كرتلاو مورلاو

 ىاقلا كلوقك ءادتبالل

 هناكف ىلقدي رئ ميقسىنم

 ليثقلا اذهى هيلا فاذملا
 ةبآلا ىفاهمالةدئف اريكسنتل
 ضعب لوانتل ةركحت

 (مهللا ىومت) ةدئفالا

 مهو ريطنو ةيساكلا

 نم م-هفزراد) انوش

 انكس عم (تارمللا

 ناب اهنم ئثهيف امايداو

 (نوركشب مهلعل) ةعساشلا
 عاونأاوقزرين أف ةمعنلا
 هيف سلداوق تارُعلا

 (انب ر) ءام الو رجش
 لديلدر ركلا ءادنلا
 هللا ىلا احالاو ع رضتلا

 (ناعن مو ىنخنام لعت كلنا)
 ناعلا لعتاكرمسلا م

 تلاقهتلا ىلا لاقاناكن نما مالسلا هيلع ميهاربال تلاق نيح عادولا دنع رجاه نيب وهنبي ىرجأم ىنعي

 ش 84
 هنمةيب رعلا لعتو مالغلا بشو مهنمتايب أل هأ اهماوناك !ذا ىتح مهعماولزنف مهيلهأ ىلا اولسرواولزنذ
 1 زئامدعب ميهارباءاخ ليعمسا مأتنامو مهنة سم ابهوجوز كردأ امافبش نيح موبعأو .هسنآو

 هآوةرقبلاةروسريسفنىف هلوطب ثيدحلا مدقت دقوا ذه نملوطإب ىراخبلاهجرخأ هتكرت ع لاطإ ليعمسا
 : ءلاهيلعليعمساوهو ىتي رذ ضعب ىأ ضيعبنلل نم ىتب رذ نم تنكأ ىف انب رهلوقفةبآلاربفت
 4 ىداو وهودايجا ل مجو سببق ىبأ ل بج نيلبج نيب داو هنال ع رز هيف سدل ىنعي عرز ىذريغداوب

 9 ,هولامي لف ةربابجلا ىلعهمرحهنلانال ليقو هريغ دنع مرتحيالاممدنع مرتع هنالامر حم ءامسمرحلا كتب 0

 وللا لعمرحهنال ليقوهفرشوهناكملامرحهلوحام ل ءجوهتمرح وهبنواهتلاوهل ضرعتلامرحو

 نم مطةحابم تناك ءايشأ أمه سفن ىلع نومرحبهل نإ راازلا الاعرج يتب ليقوم ب عنتما ىنعم

 :٠ اله ناك لو مرح ا كنتيي دنع لاق فيك تلق ناف نافوطلا نم و'ةربابجلا نم قتعأ ؟هنالاضي ا قيتع ىمسو
 اتي كانههلنأهماعًاوهيلا ىوألجوزعءهللان المت تلق كلذدعب ميهارباهانباماو لئنيح تدب

 ٍءْذ كتيب دنع ىنعملانوك,ن أ لمح ليقو مرحلا كتي دن علاق كلذلف رمعيسهناونامزلا فلاس ف ناك

 2 هنأ كماع قباس ىف ىرجب ىذلا كنتيي دنع ىنعملا ن وك, ن أل متحيل قو نافوطلا دنع عفر مناك

 دوى رذ نماموق تنكسأ ىنعي تنكسابةقلعتماوميقيل ىف ماللا (ةولصلااوميقيلانب ر) ناكملا اذهىف

 د اف)ةالصا|اوميقي ىكلو أ اوميقي نأ ل جال ىأاوميقيلهيف عر زال ىذلا ىداولا اذهب هدالوأو ليعمسا

 مواق لمأ هنلادج .رىدسلا لاق مويلا قامشنو نحن (مهبلاو :وهت) دف ذولا عج وغبلالاق (سانلا نمةدثفأ

 | قاف عجالمجاذهلف سانا 00000 نمةدئفأى اي

 دو لالا سم دلوق ف نمةظفلاو 3 ةدئف أ عملاو بلقلاداؤفلا ىرهوجلا

 اود ا سل و كرغلاو مورلا او سدر اف كج از سانلا ةدئف لاق :ول هاجم

 اوه هو جوحلا ةيوالا 0 ميىانوسلل

 رحلا اذه ةغألا له لوقاذه لزنتو 6 نس ىرابالا نبالاقومهلاع ستوب

 1 0 يد داظ الو كدي مي د واتا رت لاعبا

 السلا ءياعويارب عج دفق تيب ري زل سان نم سوبا أين نوفي م مهابهتن وذ نمقكم ناكل

 تقزراكىعي (تارْعلا نممهقزراو) هناكربتموهنايب رهظامايندلا وندلا صا نمءاعدلا اذه
 نأ لمةحبليقوراعلا كلت لصصنل ةكمبرقب ىرقةراممدارملا وكيف عورزلاوءاملات اوذىرقلا

 هت لوق و © ئثلكتارمهيلا ىجيىلاعتهلوقكوهفةراجتلاو لقنلا قي رطب ةكمىلا تارا باج دارملا
 دو .وبمهلعل انعم ليقو مسيراعاهب تمعن ًاىنلاعنلا ذه نوركسشي مهلعل ىنعي (نور ثيمهلعل)

 اعاطلاةماقاو تادابعلاءادأ ىلعاهم ناعتسل و هاءااين دلا عفانم ل ا.صحت نأ ىلعليادهيفو كنومظعيو

 | ايات كنا :ءملاو هيف توافنالا ماع نلعلا ملعتا كرا عت كلذ | ىنعي( نامنامو مك
 ثحتو كالةيدوبعالاراهظا كو ءدن اهنا بلطلاو ءاعدلا ىلاذب ةجاحالفانمانب محرأ ١تن ًاواندسفب اموانحل دي

 1 ا وليعمس|ةقرفب دجولا نم ىنلام لعتهانعم ليقو كدنعام ىلا اراقتفاو كتزعل الا ذنو كتتمظعا
 :راعنامو بلقلا ىف نكمتملا نزلا نم ىنعي ىنخحنام ليقو“ ءاكبلا نم ىنعي نلعنامو ع رز ىذريغداوباموتنكسا

 فب

5 

, 
 ا

0 



 ماا

 مانصالانالزاجماذهو (سانلا نماريثكنلضأ) مانصالا ىنعي (نمناب 2 ىلاعتهلوقو © هباتك

 لوقتاك اهيا| ف. 5 اهتدامعب لالضالا لصح امل هنأ االااهدمع نم لضت ىتحأي_ثلقعتالةرادخو تاداج

 ىداةّتعاو ىنبد ىلع ىنعبت نف ىن»إ (ىنمدناف ىنعبن نف) ا

 ىنمّت سلو كنم تسل ىلاذ 03 ارد قتلا ١

 لاقو محر روفغ كنافباتم'ىئاصع نمو ىدسلا لاق (ميحرروفغ كناذ) نيدلاريغىف ىنعي(ىاصع نمو)
 قاصع نمولاةف!ذهىرابنالا نب ركب وبأح رشو مخر روفغ كناف كرمثلا نودامف قاصع نمو لئاقم

 ااسمناك اذاترفغهلرقغت نت دش نا محر روفغكناف ديحوتلادئاقعو عئارسشلا ضعب ىف ىنفلافن

 هب وبالرفغتساك كرشلار ف ةيالهنا هللاهماعي نأ لبق ناك اذه نا امهدحأ نرخ نيهجورك ذو

 هتماقإاب ناصع نمو رخآلاه+ولاوام_مءأربتامطروفغمريغامهنأ ف رءامافروظ#ربغ كلذ نا لوقي وهو
 ناعالاىلارفكلا نموإةنتنإب ه-جراو هلرفغت نأ ىلءرداق كناىنعي محر روفغ كنافرفكلا ىلع

 داوبىتب رذ نمت ذكسأىفا انب ر) مهاربا نعارابخا لجوزعهلوق 3 باوصلاىل!هيدهتو مالسالاو

 ليعمسإم البق نم قطنملاءاسنلاذككااملو لاق سايع نبا نع )و١ (مرغناكتييدنعع رز ىذربغ

 تيبلا دنعامهعضو ىتح هعضرت ىهو ليعمسا اهنباب و مهاربااهبعاج غةراس ىلءاهرث ا ىعتلاقطنمتذكا

 امهدنععضوو كانهامهعضوفءاماهم سدلو دح ًاذئموبةكك سيلو دجسملا ىلعأ ىف معز قوف ةحوددنع

 انكرتتو بهذت نبأ ىلا ميها ارباب تلاقف ليعمسا مأهتعبتفاقاطنم مهاربا ىفقم ءامهيفءاقسور هيفابارج
 ]دهم ك سعأهلن [تلاقفاوملا تفتت ال لعجوارا ص كلذهل تلاقف ئشالو سن اهبيف سبل ىذلا ىداولا|ذهم

 نم تنكسأ ىابرلاقف هيدي عفرف تاوعدلاهذهباعدف ميهاربا قلطناف تعجرمت انعيضيالاذاتلاق من لاق
 ءاملا كلذ نه برسدنو ليعمساعضرت ليعمسا مت اعجو نوركسشي غلب ىتحع رز ىذري-غداوب ىتب رذ

 نأةيهاركت قنطناف طيات, لاقوأ ىولتيهيلار ظنت تاعجواهنب | شطع :وتشطعءاق_لاىفامدفناذاىتح

 ادح أ ىرت ل_هرظن:ىداولاتابقتسا مث هيلع تماقفاهيلب ضرالا فلبج برقأ فصلا تدجوفهيلار ظنت

 تزواج ىتحدوهجنا ناسنالا ىىس تعس من اهعرد فرط تفر ىداولا تغلب اذا ىتح هنم تطبهفا د> أر لف

 سابع نبا لاق تام عبس كلذ تاعففا دحأْر فادح ىرت لهتر ظذف هيلع تماقف ةورملا تنم ىداولا

 كب د رتهص تااةفانوص تعمس ةورا | ىلع تفرشأ امافام_ ني نانلا ىىس كلف رسوهياعسلا ا

 عضوم دنع ثلملاب ىهاذاف ثاوغ كدنعناك ناتعمسأ دة تلاقفاضيأ انوصتعمسف تعمتيت ماهل

 نم فرغن تاعجواذكه اهديب لوقتوهذوحن تاعك ءاملارهظ ىتحهحان < لاقوأ |هبقعب ثحبف م حز ا

 تب رهشذلاق نيعمانيع مزمز تناكحا املا نم نيا لاقوأ م نمعز تكرتول ل يعمسا مأ هللامحري ١

 ع ئيالهللا ناودوب ًاومالغلا ]ذه هيث : ىلاءتهنباتنب انهه ناف ةعيضلاىفا ال كلما اهطلاةفاهدلو تعضرأو

 ىت> كلل ذك تناكسهلامثن عو4هُم :يع نعذخأتف لويدلا هيت أتةيباراكض رالا نماعفتيمتدبلا ناكوولهأ |

 ارثاطاو ًارف ةكمل فس أ, ىاولزنفءادك ىإ رط نم نيلبقم مهرج نم تدب لهأوأ مهرج نم ة-قةفر مهبت سم |

 ءاسملاب مهاذاف نيب رجوأإب رجاواسرافع ءامهمفاموىداولا اذهءان دهعلءام ىلءروديلر ءاطلا اذه نااولا ةفاف'اع |[

 ضو كرا كد_:ءلزغن نأانل نينذأتأ اولاقفءامملا نعل يعمسا مأواوابقاف مهوربخافاوعجرف |

 سنالا بحن ىب مهو ليعمسأ م ا كلذ ف لاف ل_سوءهيلعةنلا بص ىن دل لاق س ايع نبا لاق مناولاق دافع[

 اريثك نالضأ ٌنهنابر)
 تالضم نلعج (سانلا نم

 نالبيبسنلا قإرط ىلع

 نويبسإ اواض ىسانلا

 نف) مهنالضأ نهنأكفذ

 ناكو ىتلم ىلع (ىنعبت
 هناف) ىلثماسا مافين>

 طرفلىغعب وه ىأ (ىنم
 (قاصع نمو ) ىبهصاصتخا

 كناف) كرشلا نوداهف
 نمدوأ (مي--ر روفغ

 كناف كرس نامصعىناصع

 نماوباتنا ميحرروفغ

 ندم تنكس قا انب د)

 ىدالوأ ضعت (ىتبرذ

 هنمدإو نمو ليعم سا مهو
 ربغ) ةكمىداووه(داوب)

 ئشهيفنوكي ال(عرزىذ

 كتب دنع) طق عرز نم

 ىمسقتلاتييوه (مرحل
 مرح ىلاعت هللا نال هب

 هب نواهتااو هل ضرعتلا

 هناك امزح هلوح ام لعجو

 لك هباهماعنمم لزي مل هنالوأ
 ميظع مرتاح هنالوأرابج

 اهك اهتنالحال ةمرحلا

 نافوطلا ىل_عمرح هنالوأ

 اةتع ىم ساو همم عذم ىأ

 هنم قدعأ هنال



 هللا تيعئاودعت ناو
 اهدعارةيطنال(اهوصحنال
 اذا اذ هاهرتآ غولبو

 ىلع اهودعب نأ اودارأ
 الفليصفتلا امأولاجالا

 ناسنالانا) هتناالاهماعي
 لافغإبةمعنلا لظي ( مولظل

 دندش( رافك )اهركش
 فمولظوأامل نارفكلا

 مرج وكسب ةدانفلا

 عمجب ةمعنلا ىف رافك

 سنحلل ناسنالاو عنو

 مظلاب رابخال | لوانتيف

 نادجوب نم نارفكلاو
 (ميهاربالاقذاو) هسأم

 ميهاربا لاق ذا رك ذاو

 (دلبلا اذه لعجابرإ)
 اذ(انمآ ) مارحلادلبلا ىأ

 هذهنِيب قرفلاو نمأ

 دفهنا ةرقبلا فامزيبو

 اهلهأ نماي ىتلا نادلبلا

 نم«جرخينأى ثلا ىفو
 نمالا ىلاف وخلا ةفنض
 فوخم دلب وهلاف هنأك

 (جاو) ناهس
 ىنمدأو ىنتننىأ قدعب و

 أك اهتدابع بانتجا ىلع
 كل نيماسمانلعجاولاق
 مالسالا ىلع انتثىأ

 نم هينبدارأ (ىبد)
 (مانصالا دبعن نأ ) هبلص

 مانصالا دعت نا نم

 تا 4
 دعتَناَو) ىصحنن أن مرثك 'انيلعهمعن نال ولأن لاموهوقلأس ئيشلك نك انو ىنعب ريثكستلا ىلع
 :راكلاهدعالواهرصح ىلعدحأر د_ةيالفهدابع ىلعةريثك هلا منناىنعي (اهوصحتالهنلاَّت معن

 واظا) رفاكلاهيدصقي نكلو سنج مساوه جاجزلالاقو لهجإبأ دب ربسابعنب|لاق (ناسنالانإ)
 ؟غقركشلا ضيف هيلع منأ نمريغلرك اشلا مولظلالّيةوهب رةمعنب راغكةسفنل مولظىنعي ( رافك
 واظليقواط نارفكلاديد_ثراغك اه :رك_ثلافغإبةمعنلا ملظ؛ليقو هيلعهنلا منلدوقخر افكهعضوم

 هرميهارب|لافذاو) ىلامتوهناحبسهلوق ل عن وعمجيةمعنلافرافك ع زي ووكشيةدشلا ىف
 3 !دلب اذه لعجاهلوق نيب قرف ىأت لق ناف ةكمدلبلابدارأو هيف نم و نمأ اذ ىنعي (انمآدلبلا| ذه لعجا
 لها نمايىنلادالبلاةاج نحهلعجي نأ ل والا فلأ هنا امهندي قرفل !تاقانمآدلبلا اذه لعجاهلوق نيب و
 ممالانماهدض ىلا فوحلا نماهبلعن اك ةفص نمدلبلا اذهج رخنأىناثلا ىفلأسونوفاخالواهف

 ابعت نأ ىب وىقدعب ,ىنعي (مانصالادبعن نأ ىب وىننجاو) انمآ هإ_عجاف فوخعدلب وهلاقهنأك
 ع نأهب راعد ميهاربانالوالا هوجو نم ىهو تالاكشاةبآلا هذهىلعهجوت دق تلف ناق مانصالا
 ييلعءايبنالا نأىاثلا هجولا اهلهأ اوفاخواهماعإ اوراغأدقمه :ريغو ةربابجلا نمةعاجج نامث ةنمآ ةكم

 اوقىفةدئافلاف كلذك ناك اذاو مانصالاةدابعنم نوموصعم مالسلاو ةالصلا ل ضف ا نيب ىلعو

 نصالاةدابع نعهينب بن نأ اضيأدب رلأس مالسلاهيلعميهاربان|ثلاثلا هجولااهتدابع نعىنبنجا
 د اهيلعميهارب | ىلا ب سني نم مهريغو شي رقرافك لثم مانصالا دبع هينب نمريثكد_بودقو
 ٍءلعمهاربانأامهدحأ نيهجو نملوالا هجولا نءباوجلافهوجو نمةروكذ ملاهوجولا نع باوجلا
 ءدوجوماذهوبارخلا نمةنمآ ةكمل_ءج هنمدارملاوءاعدلا !ذوباعدةبعكلاءانب نم غ رفامل مالسلا

 - !لوسرلاق لاقرب رهىبأ نعحيحصلا فدروام اذه ىلعدروأو ةكمبارن ىلعدح أر دفيولوهئلا

 مجادلوق نابهنعبيجأو نيحيحصلا ىفهاجرخ أةشبحلا نمنيتقي وسلاوذةبعكلا بري ]سو هيلعنلا
 خراعتالف نيتقي وسلا ىذ ةصقب صوصخ ماعوه ليقوارن دلا بارو ةمايقلا برقىلا ىنعيانمآدلبلا اذه
 مءاماعلارثك ًاهيلعهجولا اذهو نينمآدلبلا اذه لهألعجادارملان وكن أىناثلا هجولانيصنلا نيب
 وقب ىلاعتو هناحمبس هنياربخ أ يمه دلب ىف نمالا داب زب ةكم لهأ ص تخا دف اذه ىلعو مه .ريغو نإ رسفملا

 رمهلامو هسفن ىلع نم ةكمى اا جنا نم ناىتح كلذ نم نونمآ ةكملهأومط هوح نم سانلا فظختي و

 هنأت ساوتنمأ مرحلاتلخداذافتشحوتسامرحلا نمةجراخ تناك اذا شوحولا نأ ىتحو كلذ
 عباوجلاامأواهمرحو ةكمب هلل ادمح ل صاح نمالا نمردفقلا اذهو مرا! فدحأ اهجيبالهنأاهماعل
 ف تيبثنلاو ةمصعلاةداي زاهسفنل مالسلا هيلع مهارباءاعدن أل والاهجولا اضيأهوجو نفىناثلا هجولا

 اىتوهناحسهللا نأ لعيناكن او مالسلا هيلع هاربا ن!ىئاثلاهجولا كلنيماسانلعجاو هلوقك
 نأ ل ضف ىلا ةقافلاو ةجاحاوز يللا راهظاو سفنللامضهءاعدلا !ذهءاعدهنأالا مانصالا ةدابع نمهمصعي
 وءاعدلا اذهههسفنلاعد بسلا | ذهلف هب هللا هعفن مل يشب هسفن عفن ىلع ردي الادحأ ناوهتجرو ىلاعت

 ومهينبلاعد ميهاربان أل والا هوجو نمهنع باوجلافتالاكشالا نمثااثلاهجولا وهودينبلةؤاعد
 اشالوءاعدلاةلاحنبدوجوملا هدالوأدالوأوهدالوأدارأ هنا ىناثلاهجولا طقاننص مهن دح ا دبعي لو هبلص
 هن اكف هلوعدين ألان ذأ نلاعد ىدحاولا لاق ثلاثلاهجولا مهبفبيجأ دق مالسلا هيلع ميهارب نأ
 اك اعف ماصلا دبع نمهينب نم ناكد قو باجتسمءايدنالاءاعد نال مطءاعدلا ف ىفتنذأنيذلاىن و

 1عليلدلاو هدالوأ نم نينمؤلاب صتخماذهناعبارلاهجولا_صوصخلا ماعلا نمءاعدلااذه نوكيجولا
 رع .ًاودارعلعأةنباو هنم سلف هند ىلع هعبذي ل نم نأ ديغي كلذو ىنمهناف ىنعبت نف ةبالارخا ىف لاقهنأ

  هباتكح



 رسلا لاح ىف مطاوم 1نوقفن ىنعل (ةينالعوارس) ربلاهوجو عيج ىف قافنالاوةاكزلا ج جارخاهيف لخديل | |

 عيبال موب أين أل بق نم) ةبجاولاةاكزلا جار خا ةينالعلاب وعوطنلاةق دصرسلابدارأل يقو ةينالعلا لاحو |
 ةدوملاىهوةاخالوىنعي (لالخالو) مويلاكلذف ءادفالىنعيعادفلاانه عيبلا ةديبعوبألاق (هيف' د

 ىهامناةبارقالوةلاخمالو ءارمشالو يف عيبال موب وهامنا لتاقملاقو نيننا نيب ةلاخ نوكست ىتلاةقادصلاو |
 نا ىنلاةنآلا قوةبالاهذ- ه ىفنإحللا ىفن فيكت اق ناف اهيلعبقاعي وأاهم باث. نااما لامجالا |

 500 ىلع ادي ةيالر تاق عيسي نا وض شط ات ا هيففارتقا او ثيل

 ةمايقلا ءويلنا لنيقو سريغ نعاهاقنو طقف نيقتمللاهْشت ةءارتالأهّنلا 52 املا ىلع| |

 65 اذا ضعب ىلع مهضعب ءالخالا فطاعتب اهضعب ىفوهليلخ نعل مل لكل غتش اضع ىنفةفلتالاوحا |
 هب جرت ءامع ءامسلا نملزت :أو ضرالاوتا اومسلا قاخ ىذلاهللا) لك زعالوقو هتبحم ىفهلةلاحخلا كلت |

 هد_هدث ؟اوقضعب انههرك ذنوةريثكمضاوم ىف ةبآلاهذهريسفت م دقت هب :ألعا (مكلاقزر تارْهلا نم |

 تاومسلاق اخ ىذلا هللا ىلاعتهلوقفهدارأ ئسد مهزدكدال ىذلاو ردافلا اثم تملا ةلادلاةبآلا |

 عناصلادوجو ىلعقلادلاَو دهاشملا ٍت تافواخلا م ظعأ امهمالضرالاوتاومسلا قلبخوت نإ ادياما ضرالاو أ

 نمسا فاول ءامسباحسلا ا ىنعيءامع امسلا نمل زن او راةخئارداقلا قلاهتا |

 هب جرخأف ضرالاىلا باحسلا نمو باحعسلا ىلاءامسلا نم لزي رطملان ا ليقو عافترالاوهو وما | ٠

 ليل دباضيأ عرزلا ىلع عقيد قوزجشلا نم لصحيامىلع عفت مسار لاو مكلاقزر تار علان هءاملاكلذب ىأ |

 وهاقزر هب جرخأ ىأقزرلل نايبتارعلا نمهلوقوهداصح مويه ةح اون ورع أاذا هر نماواكهلوق

 جار اورطملالازن بهماعن |ىلاعتو هن احبس ةثل أرك ذامل(ه سماب رحبلا ف ىرجتل كلفلا ممل ارعسو) تارؤلا

 اهم عافتنالا ل_جالءا- ما ىلعدي راخلا نفسلاريخستب هدامع ىلع هةمعنزك ذهب عافتنالاو قزرلالجالر لا

 رخسو) هدام يطمن سياق را نال باج ىف

 الوتارُملاو عرزلا قسىفهب عفتني الر حبلاءامناك امو متثش ثيحاهنو رجحت ؟لاهللذ ىنعي( رامتالا كل
 مظع ؟نموهكتج اخ اهله سلال نويحلا رجشتوراجمالا ست هدامع ىلءهتمعنرك ذاضيأ بارشلا ف

 ةدحاوةلاح ىلءامئاد ةرمتسملاةداعلا بأدلا (نيبئادرمقلاو سمشلا < ارخسو) هدابعىلعتتلا ا

 دابعلالاصم ىلا دوعبر اف امتادنايرع رمقلاو سمشلار خسةنلانا ىنعملاو هيلعموادريسلا فبأدو

 لاقو لجوزعهللا ةعاط فاهم ؤدسايعن:!لاقاهماهذوايندلار معءاضقن اوهو رهدلارخآىلانارتغيالا

 نالناو.لاوتابنلا عماد |قامهربت ًاتوامعريسم ىف ىأهللاةعاط ىف ناب أدب هاذعم مهن

 لكوروهشلاءاضقنا فرعيهب ول_يءللاناطلس رمقلاوةنسلا لوصف فرعتاهب وراهنلا ناطلس نسل
 نايقاعتن ىنعي (راهتلاول يللا كلر سو ]) مطءريخستوهدابع ىلعهماعناو لجو ز عار يخيستب كلا

 لكم مكان 9 مهرس داع عشا ةاعاا كيذوةداب زلاو ناصقنلا اوةماظلاو ءايضاا ىف

 كلذ دعب نيب طاهر خسومدابع عاهل ًاىتلا ماظعلا ميدو مسا دج (هوتلأسام

 رصخلاودعلا اهدضعب لعفأت الام تادارملاو عفانللا نمهدابعىطعألب معنلا كلت ىلعرصنقب ءقي مل ىلاعتهنا

 لاخلا ناسلبو هومتبلطوُز شاك

 ىلوأ مومعلا ىلعهلجو ربلاوريخاهوجو عيج ىف قافنالا عيج هبدارأ لب قو ةبجاولا ةاكزلا جارح اقافنالا |

 هادم تحسه طتتططلا 20 دمشلا د

 قافنا ىأر دصللا ىلعوأ ين العور-ىنقو ىأ ف رظلا ىلعوأ نيناعمو نب رسم ىنعي ةينالعورس ىوذ ىألاحلا ىلعابصنت|(ةينالعوارس) زج
 ةعيايميهيف عافتتاال ىأ(لالحال و (م6) هيفعينالم وب ىنأي, نأ لبق نم)بجاولا نالعاو عوطتلاءافخا ىنعملاوةينالعقافنا ورم !

 اءاوةلاخلا لاخلا ةلاذغالو

 هجول قافتالاب هيف عفتني
 ىرصب و يمامهحفب هللا

 نبوتلاو عفرلاب نوقابلاو
 اع قطيعتلا) امس(

 ' ءامسلا نم لزن 2

 (كلزر جل

 ىأقزرالنايب تارا نم
 دأتارك وهاقزرهب جرخأ

 ل اوعفملا نم

 ى 6 و

 رخسو هسمأب رحبلا ىف
 مل رخسو راهنالا ل

 سمشلا نملاحوهو نيعاد

 اهريسىفنابأدب ىأرمقلاو
 تاماظلا'مردوامهتراناو

 تابنلاو نادبالاو ضرالا

 (راهنلاو ليللا كلر خسو)
 مشاعل ةفلخ نايقاعتي

 1 ان 8 3 , امسو

 8 ضعب م انآ ىأ

 هولأسآ لاموهوعلأس عيش لك

 ةفصاجلاو ةلوصوماذ
 ةيناثلإةلا تفذ>- واط

 ىلع لدي قالا نال
0 



 (/,4) الف (نيماشلا هللالضيو)

 الف (ءاشيامللالعفيو)
 تيدثتىف هباع ضارتعا

 نيملاظلا لالضاو نيئمؤملا
 تمعن اولدب نب ذلا ىلإ رتملأ)

 هللا ةمعنركش ىأ (هللا

 اهركش نال (ارفك (

 اوعضو مويلع بجو ىذلا

 اوريغمهناكف ارفكه ناكم

 هوادب ورفكلا قاركشلا

 ةكملهأ مهوالي دست
 هيلع دمحم مهمركحأ

 هللا ةمعن اورفكف مالسلا

 ركشلا نم مهمزلام لدي

 نبذلا ( مهموق اواحأو)
 راد) رفكلا ىلعا ههوعبات

 كالطا راد (راوبلا

 ناي فنع (مهج)
 اهواخدي ( اهنواسي )
 سب و(رارفلا سئب و)

 هللا واعجو) ماهج رقم ا

 ةدايعلا ىفالاثمأ (ادادنأ

 نعاولضيا) ةيمستلافوأ
 ىكم ءايلاتفب و (هليبس

 ف (اوعتم لف)ورمعوبأو
 نالذلا هبدارملاو ايندلا

 نونلا وذ لاقو ةماحتلاو

 ديعلا ىضقي نا عتملا

 ناف)هنوهش نم عاطتساام

 كج ساراثا لرسم
 نبذلا ىدابعل لق) اهبلا
 هيلاةفاضالاب مهصخ (اونمآ

 ءايلا نوكسب وافي رسشن
 ىشعالاو ىلعو ةزجو ى اش

 اوقفنيو ةالصلااوميقي)

 ةالصلااوميقي اوقفنأ و ةالصلا|اوميق أمه لقهريدقتواووقأ اوهوالوقم ىضتقنلف نال فوذحم لوقللا (مهانقزرام

 ءاللا ف ذحءادتبااوقفني وةالصلااومقي ل يقواوميلع لققلالماللا فذخاوقفنيلواوميق.اريدقتلاولوقملاوهورمأهناليقواوقفني د

 ْ 1 4 أذ :وخآلا ىف مهو ئثلوأ مهمادف ل زتو نفلا قاوم ف تباثلا لوفلا ىلع مهمشي

 مكيف ثعب يذلا لج .رلا اذهام نالوقيف ىردأالءاهءاهلوقيف كني دام نالوقيف ىردأالهاهءاهلوقيف

 راثلا نمهوسلاورانلا نمهلاوشرفاف ىد بع ب ذكدق ناءامسلا نمدانم ىدانيف ىردأالهاههاه لوقف

 متةياور ف داز هعالض هيف فاتت ىت>هربقهيلع قضي و اهمومسواهرح نم هين يفرانلا ىلاابهلاوحتفاو

 نيب نماهعمس ةب رضاه هبرضيفابارتراصلالب جاوب برضول ديدح نم ةبز سم هعم مصأ كب أ ىمعأهل ضيفني
 لوسرناك لاق نافعنب نامع نعدوادوب ًاهجرخأ حورلاه يؤ داعت مابا رتربصيف نيلقثلاالا برغملاو قرشلا

 نآلاهناف تيبثتلاهلاولأساو مكيخالاو رفغتسالاقوهيلع فقو تيما نفد نم غرفاذا ٍسوميلع هللا سهلا

 ب ف توما قايس وهو صاعلا نب ورمجانرضح لاق ىروملاةماغ نب نجحرلا دبع نعدوا دوبأ هجرت أ لمسي

 | ىل_ههللالوسر كرشبامأءاتبأاب كيكس املوقب هنبالعجو رادجلاىلاههجولوحو الي وطءاكب

 ا ذولا لوسراد مس نأو هللاالاهلاال ن ًاةداهش دعن ام لضف أن الاقوههجوب لوقأف !ذاكو اذكب لو

 وح اومقأ م انش بارتلا ىلع اونشف ىنومتنف داذافرانالو ةحتان ىنبحصت الفت مان اذافهيفوهلوطب ثيدحلا

 ةدايز لس هجرخأ فر لسردب عج ارااذامرظن ًأوكب سن انسأ ىت>اه+ مسقي ورورجرحشامردق ىربق
 مهتيظاوم ةرثكببسب ,ربقلا ف مهتيشيا منا ىلاعتلان ًاوهتباثلالوقلاب تيبثتلا نمدارملا ليقهيف ةليوط
 لايخوم .رناكرتك أصالخالاةداهش لعهتبظاومتناكن ةاطموح وايئدلاةايحلا ف قا ةداهش ىلع

 دوعقو همايق نم هنالاح عيج ىف هللا ل اوسر دم هنلاالاهلااللوق نمرثك نأ أل سملادبعلل ىتبنيف مظعأوبلق

 ٠ الخالا ةداهش ىلع هتبظاومةكربب هفزربن أل جوز عهنلا لعلف هنانكسو هن رح عيججو هتظقيب وهمونو

 ربقلا ف تيدتلا هللا لأن ةرخآلا باذع نمهصالخ هيفا نيكلملا باوج هيلعلهسي وريقلا فتيدثتلا

 تارْس د) ىلاعتهلوقو ُُه ربدق ئيش لكى عهناهناسحاوهمركوهنمو هلضفب هليهستو باوجلا نسحو

 ينعي (ءاشيامهللا لعفي و) ربقلا ف باوصاإب باوجل اى نيكرمش لا ىدهال ىلاعن نا نأ ىنعي (نيملاظلا

 ةراع تسي الهلاعف أعوج ىف هيلع ضارتعاالاكرت و تيبثتلاولالضالاو ةبادطاو نالذخلاو قيفوتلا

 ىلارنإلاهلوق ف سابعنإ نع(ح)ف (ار هك هللا ت معن اولدب نبذلا ىلإ ارتلأ) لجو زعهلوق كنولثسي مهو

 : :و شي رق مهرم لاق شب رقرافك هتلاومهلاقةياور فوةكمرافك مهلاقار هك هنناإت معناولدب نبذلا

 ةهنع هنبأىذر ىلع نعوردب موب رانلا لاق( راوبلار ادمهموقاواح أو) لسوهيلعهللا لصد وههنلا

 ةيمأونب وةريغماونب شي رق نم نارخالاهنعهنلا ىضر باطخلا نب رمع لاقوردب موباور شير قرافك
 ناءانعمارفك هللا تمعن اول دب هلوقف نيح ىلا اوعتمدقف ةيمأونبام ًاور دب موي مهومتيفكدقف ةريغم اونبامأ

 تاماظ نممهجرخبي هباتتكهياعلزنأ اومهيلاهإسراف لسو هياعهنلا ىلص مدع شي رق ىلع منأال ىلاعتةنلا

 ركشاول دب نوكب نأ وجيل يقو مهبلعهتلا ةمعناوريغو ناميالا ىلعر فكل اوراتخا نا-؟الارون ىلارفكلا

 / كااوريغ مهناكفرفكلإباوت أةمعنلاهذه ببسب ركشلا مهيلع بجو امل مهنالار فكم هيلع هتلا ةمعن

 اعرع م كال اراد ىنعي راوبلاراد مهرفك و مهنيد ىلع مهعبت نم ىنعي مهموق اول_ًاورفكلاب هولدب و
 نم اهابشأوالاثمأىندي (ادادنأ هنهاواعجو) رقتسملاىنعي ( رارقلا سب واهنولصي ماهج) ىلاعتهلوقب

 (هلب نعاواضيلا) اريبك اواعليثملاوهيبشلاودنلا نعهللا ىلاعت ليثمالو هيبشالو دن ىلاعت هنن سلو مانصالا

 |! فاوعتترافكلاءالؤط دابق ىأ (اوءتلق) قا نيدو ىدطا قي رط نعسانلا اولضيل ىنعي
 (ةالصلااوميقياونمآن يذلا ىدابعل لق) ىلاعتهلوق ف ةرخآلا ف ىنعي ( رانلا ىلا مريصم نافإ) لئالقامايأ

 األ .دارأل يق (مهانقزرامتاوقفني و) اهناكرأمامت اهتماقاوةبجاولاةالصلااوميقيلوااوميقأ ىنعي
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 م,
 لوسرتعمسلاق بزاعن' ءاربلا ع نعى :ورامهيلعلدب ؛ وحضاولوقلا|ذ هو باس+لاو وثعبلا دذع ةمايقلا

 هلوق كلذفهللالوسراد# نأوةنلاالاهلا ال ن ًادهشي ربقلا ف لئساذا للا نالوقبب م

 لاقي ةياور ىفدازربقلا باذعىف تازئ لاق ةرخآلا قواين دلاةويحلا ف تباثلا لوقلاباونمآ نيذلا هنلاتبشي ||
 لوسرناسن :أنع(ق) لسمو ىراخبلا هجر لسو هيلع هللا ىلددجم يببنو هللا ىف ١ رلوقيف كب 0 1

 اوفرصنا اذا مامن عرق عمتسيل هناوديان ان ىؤنوهراق ق عضوا ذيل نإلاق مسوهياعللا ىلصةللا

 هللادبعهنأدهشأ لوقيف نمؤملااماذ د لجرلا اذهىف لوق:تنك امهلنالوقيفهنادعقيف ناكلمهاتأ

 هني ريا ا ترا ايس ًارانلا نم كدعقمىلارظناهللاقيف هلوسرو

 لوقيف رفاكلاامأوةباور فو قفانملاامأو سن أثيدح ىلا عجر مهريق ىفهلحسفي هنا انلركذ ةداتق لاقاعيج

 نإب ةن ريض دي دح نم ةقرطع برضي م تيلتالوثي رداللاقيف هيف سانلالوقبام لوقأ تنك ىرداالا

 هربق ىفهل حسفي هناةياور ىف دازهانعع مك ظفل نياقثلاالا هيل عرم اهعمتسإ هس ا

 هللالوسرناهظفلا ذهو لاق سنأ !نعدوادوب اهجرنأو نوثعبب مويا ارضخ هيلع ”العواعارذ .نوعبس |

 تنك ل اقهللاهادهن اف ديعت تنك املوقيف كالمهاتأهربق ىعضواذا نمؤملا نا لاق ٍلسوهيلعهللا ىلص |[

 اهدعب ئيثنعلثسالف هلوسروهللا دبعوه لوقيف لجرلا اذهىف لوقتتن.ك امهل لوقيف هللا دبعأ

 هاريف ةنجلا فاي هب كل دياف هللا كمصع نك و ك دعقم ناك اذههللاقيفرادلا فه ناك تددىلاهب قاطنيف |[

 هضينيف كام ان هربق ىف عضواذا قفانملاورفاكلا ناو نكساهللاقيف ىلع شباف بهذ ىتح قوعد لوقيف
 لجرلا اذهىلوقتتنك امهل لاقيف تيلتالوتي ردالهللاقيف ىردأاللوقيفدبعت تنك املوقيف ||

 قلختاهعمسي ةحيصحيصيف هين ذأ نيبديدح نم قاراطعهب رضيف هيف سانل!لوقياملوقأ تنكلوقيف ||
 لاقوأ تيملاربقاذالاق لسوهيلعهللا لص هنلالوسرنأ ةرب رهىنأ نعاضي أ ىفاسنلاهجرتأو نيلقثلاربغ ||

 تنك امنالوقيفركنلارخ 7 اور كنملاامهدحاللاةيناقرزأنادوسأ ناكلمهانأ مدحأرقاذا

 هلوسرو هدمعادمح ن أو هنلاالاهلاال ن أدهش أ هلوسرو هللا دبعوهلوقأ تنك لوقيف لجرلا اذهىف لوقت

 عجرالوقيف مهللاقي ميااروت مار دووم هربق ىفهل سفن مئاذهلوقت كنا ةكدقذالوقيف ْ

 نمىلاعتةنلاهثعبي ىتحهيلاهإهأ بحأالا هظقوبال ىذلا سورعلاةمونك مئنالوقيف مهربخاف ىلهأىل ||

 معنانك دقنال اوقيف ى رداال هانم كانفالوو !وقنولوقيسانلا تعمسل وقيفاقفانم ناك ناو كلذهعحضم ||

 ىتحابذعماهيف لازي الف هعالض أف اتختف هيلع متتلتف هيلع ىمثت *:! | ضرالالاقيف كلذ لوقت تنك كناأ|

 مسوهيلعهتلا ىلص هللا لوسر عمانج حلاق بزاع نب. ءاربلا نع ىذفرتلاهجرخأ كلذهعجمضم نمهللا هثعبيي

 انسلجو إسوهيلعقلا ىلصةللالوسر ساف- دعب دحل الو ربقلا ىلا تهتتافراصنالا نملجرةزانج ىف

 اوذوعن لاقف لسو هيلع هللا ىل_دهسأ أرعفرف ضرالا ىفهب تكس, دوعهديب ورطلاانسؤر ىلع امناك هلوح

 نيح نبرربدماولواذا مطاعن قفخ عمسيلتيملانالاقو ةياور فدازاثالثوأ نيتصمربقلا باذع نمةللاب |

 لوقيف كب رنمهنالوقيفهناساحيف ناكلمهينايةياور فو كيدن نموكني داموكب رنماذهاي هللا

 وهلوقيف محيف ثعب ىذلا لجرلا اذهامهل نالوقيف مالسألا ىف دلوةيف كنيداموهلنالوقيف ىف رةهنبا

 تبئيهلوق كاذف ةباور ف داز تق دصوهب تنمآوةللاباتكت أر قلوق يذكر ديامو نالوقيف نال وسر ا |
 ىدبعقدص نأءامسلا نمدانم ىدانيفلاقهانقل مل .رخآلا فوايندلا ةويملاق تباثلا لوقا اوننأ نال ا

 ناو هرصب دمهربق ىفدل حسفي واهبيطواهح ر نم هيتايف ةنملاىلا ااهلاوحتفاو ةنجلا نم هلاوشرفاف 1

 كب رنمدل نالوقيف هناسلدبف ناكلمهينايوهدسجىف هحورداعتفلاق هتومرك ذفرفاكلا ناك 1 ٍ

 تعج



 ا تبهف ةلخنلااهنأىلق ىف عقوفايبصتنكو ىداوبلارحشف سانلا عفوف ىهام قوربخافةرحش نمؤملا ل ثم برط ىلاعن هللا

 اطوقأ نأ لسوميلع هللا ىلص

 لكاهاك أقؤت) منلارج
 لك اهرب لمعت (نيح
 اهرامئالهلبا هتفو ِتفو

 اهقلاخرعستب (اهب رنذإب)
 هنلابرضي وهني وكتو
 مهلعل سانلل' لاثمالا

 برضى نال(نؤرك ذي
 ماهفا ةدايز لاثمالا

 قاعملل رب وصتوربك ذو

 ةلكى ه( ةثديخ ةلكل ثمو)
 (ةثيخةرجشك ) ر ذكلا

 اهرب يطيالةرجش لك ىه

 قوف نمت ثتجا) لظنحلا
 انج تفوت( شرالا
 دغخأ ثاثتجالاةقيقحو

 ةلباقمىف وهو اهلك ةئجلا

 لاقي رارقتساىأ ( رارق
 تبث كلوقكارارف ئثلارف

 ىذلالوقلا اهبهبش انابث
 ريغضحادوهف ةجحبدضعيإل

 نيذلا هللا تيشثإ) تباث

 هيلع مهعدب ئأ (اونمآ

 لوقوه (تاثلالوقا!ب)
 هللالوسردمم هنياالاهلاال

 اذاىتح (ايندلاةويحلا ف)

 امكاول زب مهنيد ىف اونتف
 بامأ مهنتف نيرذلا تبث
 فو) كلذريغو دردخالا
 نا ىلع روهجلا )ة .رخالا

 نيقلتب ربقلا ىف هبدارمل
 باوصاا نيكو باوجلا
 ناكلمهيزأيفءدسج هحورداعن م لاقف نموا حور ضبقرك ذسويلعةنلا لصةنلالو رنا ءاربلا نعف
 هد 2 ىدانيف سو هيلع هللا ىلص دمت ىبنو مالسالا ىنيدوهللا ىف رلوةيف كين نءو كني دامو كب رنمه نالوقيفهريفىف هناسلح ف

 - سورعلاةمون ما ديجتم واديعست شع ناكل لوقب متتاثلاوقلاباونمآن يذلا هنا تبثرهل اوق كلذف ي دبع ق دص نأ ءامسلا

 ثكولىنإب رمعلاقفةلخنا اهمال زسوهيلعهنلا ىلصةتلالوسرلاقف موقلا رغمأأنأو 40

 ليلقلا ىلع ىاطيت قولا ةغللا ىف نيحلاواهب رسمإب ىنم, (اهبر نذابنيح لك ) اهرمئىنعي (اهاك أقؤن)
 انس لك فرم هلخنلا نالةلماك ةنسانهنيملاةءركعو دهاجملاقفانهه» رادقمفاوفلةخاوربةكلاو

 5, اهمارص نيحىلااهعلاط تو نم ىنعي رهشأة تس نسحلاوةداتفوريبج نب يمس لافو ةدحاو سم
 رهشأ|ةينامئارهاظوانطاباهلج ةدم نا ىنعي رهشأ ةينامث بلاط ىنأ نب ىلعلاقو اضي أس ابعنبا نع كلذ

 نأتفو نم ىنعينا رهشبي.ىلا نبديعسلاقو اهك ارداىلااهلجر وهل نيح نمرهشأ ةعبرأل قو

 اليلادبأ لك ؤب,لخناار منال ةيشعو ةو دغىن_هإ نيح لك سنن ب عيب رلالافو . اهمارص ىلااهنم لك
 لك يب كلذ عبو بطرلاو فصنم اورسسبلاو لالخاو جلبلاو علطلاو را |اهنم لك يفءاتشوافيصواراهنو

 هذه ليث6ىف ةمكملاهجووءاماعلالاق تقولك ىفمتاداهاك اف بطرلا ىرطلا ني- ىلا سبايلار هلا
 لي دش صالخالا ةلك نااهد_> اهجوأ نم لصاح ةاخنااب ناممالا لصأو صالخالا ةلكى ه ىتلا ةماكملا
 ْ َ ولا لمع مفرت ةماكلاذهنا ىناثلا هجولا ضرالا ىفةلخنلا لص توبشك نمؤملا باق فتوبثلا
 قلاعوهىذلاةلخنلا عرف كلذكو هعفري ]اصلا لمعلاو بيطلا ماك-لا دعصي هيلا ىلاعتلاقاكءامسلا ىلا
 اصلا لامعالا نم نمؤملا هبسكيام كل ذكو تقوو نيح لك ىفقئيةإ_خنلار فن آت لاثلاهجولا ءامسلا

 ,٠ اوثواهتكر بهنءاجو ءامسلا لات دعص هنداالاهلااللاق اكن موملافةملكلا هذهةكربب نإحو تقو لكى ف
 مد ةنيطةإضف نم تقلخاهنال مالا بلاغ ىف ناسنالاب ةهيبش ةلخنلا نا عبارلا هجولا اهتعفنمو اهريخو
 ؛حقلتىتح لمحتالاهناو تبن عطقاذاهنافرجشلا رئاس فالح ىدآلك تومتاه_سأر عطقاذااهماو
 :الةرحشاان ال قالطالا ىلءرحسشلاب ناميالا ليث ىفةمكحلاه جوىف سماخلاهجولا رك ذلا

 ويدصتءايشأ ةئالثبالا متيالنامعالا كل ذكومئاقع رفو تباثىلهأو خسار قر عءايشأ ةثالثبالا ةرجش

 ساناللاثمالا هللا برضيو) ىلاعتوهناحبسهلوقو ع نادبالا لعوناسالا,لوقو بلقلإب
 5 ذ:نا ًاظِءاومو اريك ذتو ىقاعمالاريوصتو ماهفالا ىنّدداي ز لاشمالا برضى نا ىنعي (نورك ذنب

 كلام نب سنأهلاق لظنحلا ىنعي ( ةثيبخ# رجشك ك رشلاوهو (ةثيبخةلك لثمو)ىلاعتهلوق ه ًظظعتاو

 ]بقيالهنالرفاكلااهئااضيا هنعو موثلااهنأاضي ا هنعو توشك اهنا سابع نبا نعةباور فو دهاحيو

 اهلامض رالاقوف نم) تعطقو تلصؤتسا ىنعي (تثتجا) ءامسلا ىلا دعصي الو تبث لصأ هل سلف هإ ©

 وادعاص عرفالو ضرالا ف تباثلصأاط سيلاهنال ضرالا فت اب نمةرجشلاه ذطام ىنعي( رارف نم

 ليث هجواذهف تبائلص داق ءالالو ]اص لعالو بيطلوقدل دعصيالو هيفريخال رفاكلا كل ذك ءامساا
 لثملاقف بط رهسيلععانقب لو هيلعهتلا ىبصهتلالوسر ىتألاق سن أن عةئيبخاةرجشلا هذهب رفاكملا

 زثموةإخنلا ىهلاقاهم رنذإب نيح لك اهلك 1ققؤتءامسلا ف اهعرفو تباثاهاصأ ةبيطةرحشك ةبيطذلك
 ىذمرتلاهجرخأ ةلظنملا ىهلاق رارق نماطام ضرالا قوف نمتثتجا ةثيبخ ةرجشك ةثيبخ ةلك
 : (تباثلا لوقلاباونمآن يذلا هللا تبثيإ) ىلاعتو هناحبسهلوق ُُه حصأف وقواالاقوافوقومو اعوف يم

 اوقلاو تباثلا لوقلاب اونمآن يذلا تبث هناةئآالا هاه ىف ربخ أ ةمدقنملا ةبآلا ف ةبيطا |ةماكل هللا فدو
 ثنحلا ةملكلا دوالو نب رسفملاروهج لوقىفهنلاالاهلا الن أ:داهش ىهو ةبيطا !ةملكل ا ىهتباثلا
 آرشلاةل ىهو ةثيبخلا ةماكلاب ىنعي نيااظااهللالضي وةبآلاهذه لاق كرشل!ةءلكب ةمدقتملا ةبآلا ف
 وب ىنعي (ةرخالا فو) لاؤ لا دنعربقلا قف ىنعي (ايندلاةوي+لا ف) هلوقو « نب رسذملا ميج لوقف

 ' !ةمابقلا
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 ىذلإ مدآلدوجسلا تيبأن ي-لبق نم ترفكى أةلوطومامو ترفكبقلعتملبق نموأ مب انرفك هللا نود ن «نودبعتاممو ؟فم آرب

 ىنع مواكب رثدل ىنادج ى ان الف ىنكرش لوقت لجوزعةئلار هو هينومةكرش )١( هلمهتعاطهنلاب ناطيشلامهك ارمثأ
 ةدامع :ممطهنم :: ناك أم“ 2

 لوقرخ ١ اذ هو ناثوالا ل 31 ( و ا : + رش ىأب تكلل 0 ندم 0 ” | نمهيقرافكسلاه دقتعيامد دج سلبا نا ىنعملاو كلذ ء..تاربتوهندامع ىف هلاكب رش ىايا ترقكا
 ناملاظاا نا ةل وقو ناطمشلا نعصاع نب ةبقع نعم دنس ىوغبلاىور (ميلأباذع مط نيملاظلا نا) كلذ نمار يتوةللاكي رششهنوك
 ال 0 1 نمروثيف موقأن اىلهللان ذأيف قون ايفهلوقىلاثيدحلارك ذوةعافشلا ثيدح ىف |سوهيلعفللا ىلدىنلا
 0 12 لوقيمب ىدقرهظىلا ىساررعش نمارون ىلل عجبي و ىنعف سيف ىل رف ؟ىت>دحأ اهمشي ربيطأ ىساحم

 افعل نوكيل قولا كلذ لشد أو نلاعنال ةروؤدنالا قدرات وماهج مظعت مدحأ مش جرذنأ - - قدا هرم دإ || بم ندوسمت وتيفانسل اتناكت سالت ليحل ل ىيامناو سلبا موون || بون يفانلس | ىدلاوح سيلب اري غوهام نولوقيفانل عفش نقشت نسنوتمؤلا تو

 اهتع نم ىرت تانج (اهيف نيدلاخ) هلوقب هيلا ريشأةءاداهتوكوراهمالا اهتحت نم ىرجت تانج تاحلاسلا ًاواعواونُمآ نييذلا 3 ٠ || لخدأوهوقب ةراشالااهيلاةصااخلاةعفنملاو مظعتلإبةنورقم ةمئادةصلاخةعفنم باوثلان !كلذو لي زجلا تاحلاصلا اولتواونمآ ||” الا ميظملا باوثلا نمةرخالا فوط دع ايوءادعسلانينسولالاوحلا حرس هزيل كا ا نبذل لح داو) نيعمالل || يت درافكلا لاح لج وزعم رشا 1(راونالاابتع نترات

 0 هماعنابللا نمالضفت تناك امنا عفانملا كلتنال (مهب رنذإب) هلوقامهدح ؟نيهجو نم لصح مهظعتلاو
 موتلخد أى أل خداب قلعتم برلاو أاهم مهيد و ياضعب ىعمهضعب نالمت>يف (م اهيفمهتيحت) هلوقىف مهرندإ) .اءزرب ىلع !!'ىرالا نص كض الم او ةيلك لا: فيئاشس مح يضس نا امتسسف السابق ل 0

 مال_-سلانال تافآلا عيج نماو لس ةنيلااواخ دال مهنادارملا نوكين ألمتحي واهب مهييحيدلاعتو هناحعمس

 1 ءايقشالالاوح !ل-جو عالج رىشال (الثمهللاب ريض فيكر تم1) لجوز عدل اوفو ةمالسلا نم قتشما

 (مالساهيف مهتيحت)* ىمأه || نيني لع لعتف كبلق نيب ىأرتملأ ىلاعتلاقف نيمسقلا نيذه كت هيفالثم بر ضءادعسلا لاوحأو
 ضعب ىلع مهضعب مياستوه ازيك و ةيف هرعت لك دير مسو هيلع هللا ىلص ىنال هيف باطخلان روك ن ألمح اذه ىلعف كايا ىالعإب

 هللانذإب ةنملا ةكئالملا

 كر | دمصتيورخالا نءامعدحأ نيبقيل ةيباشمامهني رخآ ئثىالوقهم_ثي ئشىفلوق نعةرابعلكلاواهبش

 ب وهفصويأ (الثمتللا .(أ ديار يبن ع نبا لوقو تلال اللوق ىس(ةيرطتلكر رت جيني نسي
 نمت (ةبيطغلل ) ا :ربالاقدب وةلخنا| ىه سابع نبالاقرّمْلاةبيطةرحْشك ىنعي ( ةبيطةزحشكا)
 ةرجشك )ةيطةلك لعج ىأ هاجمو سن ًاودوءسم نب !لاقهب وةلخنا| ىه سابع نبالاقرم |ةبيطةرجشك ىنعي (ةبيطةزحشت )
 لاقف لسوهياعةثلا لصةتلالوسر دنعانك لاقامهنعةللا ىذر رم نبا نع )قر كاحضلاوةمركعو

 عقوفر مم نبالاق نيح لكاهاك أقؤناهةرو تاحتنال للا لجرلاك لاقوأ لجرلا هبش ةرجش نءىوربخأ
 ىلصهللالوسرلاق أ يشاواو قي لاماف ماك: ن أت هركسذ ناماكيالر يورك نأتي اروةلخنلا اهنا ىسفن ىف

 هلوقل ريسفتوهو (ةبيط
 ' فرشوخن الثمةللا برض

 0 كعنماملاقف ةلخنلاامنا ىسفن ىف عقو ناك دقلهتلاواتب اب رمعاتلق انقاماف لاق ةلخنلا ىه مسوءيلعللا

 برض ى أبر ضر ةلكو الثمأ| _ : 3 7 2 كب ) )ا
 اهلعح ين 0 عقوف ىهام قوثدشإ ىلا لثماهناو اهقرو طقسإال ةركشر جيشلا نمناةاور فواد ك1 ن<
 6 اندحاولاقم ماكس أن أ تديحتسافةزخنلااهنا ىسفن ىف عق وور< نب هللاديعلاقىداوءاارحش ىسانلا

 ةريطةرحشكل اقم الم 0 . 1 507 ١
 فوذعادتيم 8 0 م ةياور وةنجلا فةرجشاهنا سابعنب! نعةباور ىفو ةلخنأا ىه لاق هللا لوسراي ىهأه
 1 0 7 1 ءامسلاىف ةيهاذ ىتءني (ءامسلاف) اهالع أ ىنعي (اهعرفو) ضرالا ىف ىنعي (تباثاهلصأ) هلوقو 1 نمؤلا

 ةلك ةبيطلا ةماكلاو(ءامسلا ىف )اهسأرواهالعأو (اهعرفواهبفهقورعب براض ضرالا فىأ(تبائاهلصأ)(ثااث (نزاخ) - ) ١١
 ناو نمؤم نءؤلافالماح نك: ناوةرجحشت رجحشلان اكو ناكرالا عاهل أوناسالاب رارقا اهعرفو نائملاب قيدصتاهلصأ ديح وأ

 ةرحش لك ةرجشاورامتالاد-هعفرافخالاّتداتعا اذاراحشالا نمالارانلا تاوقأ ا فرامالالا دارتالراجشالا نكلوالماع نكترل
 ناموبتاذلاق سو هيلعهنلا لمتنا لوس رن أر مع نبا نعفةلخنلااهنا ىلع روهجلاو كلذوحنو نيتلا ةرجشو ةلخنلاكر املا ةبيطق لوشم
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 نا كضيب الانيا ندد عام ؛مفد ىلعنوردفت ليف 9 نما بادطع مانع نونفم مث هق)

 71 انيدط نانا دهوا) نير تعم نيج مطول هم انغالا لغ نورد ماومع منال ماوغتساعاتمو ماني ون

 : ,انكلسو ؟تعانينغالى أم انيدط باذعلا نم ةاحناا قب رط هئلاانادهول ىأ هلاك اني دهاين دلا فن املا ىلاهناانا دهوأ

 نولوفي مهنا ىورةب وسنلل مأوةزمطاوربصلاو عزجلاانياعنإب وئسسم(انربص مأانع زج ًاانيلع ءاوس) ةكلطا قب رطمبانكلساك ةاحنلا
 اعءاوس ولو غي مربملا مهعفنر الف ماعةثامسمح نوربصيف ريصناولاعت نولوقيف عزجلا مهعفن الف ماعةنامسخ نو ءزحيف عزجناولاعترانلا

 7 دي ريانريص مانع زج أ انياعءاوس مطاولاةف هيف مهامئاعزج ناك مظموماتع نا ثيح )م ( نمهلبقامهلاصتاوانربص مانع زجأ
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 - ال مهاياومهسفنأ
 نم (ئن نمهللاب اذعنم )انعنوعفاد ىنعي (انعنونغم) مويلا اذه ىف ىنعي( متتألهف) داقتعالاو دو نيرا
 اس رلا ىنعي (اولاق) انب رح ىذلاهنلاباذعضءبانع اوعف دن نا ىلع نور دق: له ىنعملاوضيعبتلل ني واوقياهيف نعم

 !(6 انوعدوو اندثرالنلاان دش رأوا ىنعي (مك انيدط اانا دهول) نيعباتلل نوعوبتلاوةداملاو ةدئافالو زميوتلاو ءزجلا

 5 زل اانيلع ناي وتسم ىنعي (انريص مأ ا عج أ انيلعءاوس) ةلالضلاىلا؟ انوعدانلضأا ل نكلو ىدطا تايم كبل

 1 3 نمانلام) هنعهعطقب وهددصب وهام ناسنالا فرصي هبال ن زحلا نم غلب أعزجلاو ربصلاو |[ 2 ن اناام)

 جن نوع :زجيف ع .ز#اولاعترانلا ف نولوقي لتاةملاق باذعلا نمهيف ننام ةاحنمالو برهم نم ىنعي 0 95 : 3 3
 و.-نولوفب كاذ دنعفربلا مهعفن الذ اعتاب نوربسسيفربضاولاغن نواوقيف عزجلا مهعين لف اع : 0 ا

 وثيغتسي رانلالهأنا ىنغلب ىظرقلا بعص نبدي لاقوصيحع نمانلامانربص م انعزجأانيلع || ت0 0
 !ءةنزحلا تدرف باذعلا نمام وبانع فقع كي ل اوعدا مهجن ند رانلا ىف ني ذلا لاقوهنبالاقارك ةيزحلاب 009 |3814

 ةةلالض الان / رفاكلاءاعدامواوعدااولاقوةنزخلات درف ىلباولاةتانببلاب لاسر ”ميناتشتزل القد ل نايا لاو
 5 او ةنسنينامئموببجيالفتوملا اولأس كب رانيلع ضقيل كلاماياودان ةنزخلا دنعامماوستب 7 0

 طعب لاق»دنعامماوسمب اماف نومك نينو نرخ نوفا ننفذ وما 0 0 2 0

 « (ناطيشلالاقد) ىلاعتالوق ف صيحنمانامانبس مانعزج يلع ءاوساولةكلذدنعف || 00 0 1 مهريصلاطو اور صفانعفني كلذ لعل ةعاطلا له ار عرب صنلف اولاعت ضعبل 1 0
 5 ةرانلالهأ ذخاي رانلارانلا لهأو ةنجلاةنجلا له لخدأو هنم غرفاملىنعي (ىمالا ىضقاملإ) || 0“ 50 0 تي
 وموأي رانلا ل هأ هيلع عمجيفرانلا فرب :مهلعضوب لتاقملاقابيلطخ اهيفموقيفهخيب ونو هعب رقتو 0 0
 ةدعوو) دعو قدصفهرب دقترامضاهبف (قح ادعو دعوهلانا)هلوقب هنعةنناربخأام مطلوقيف ر 3 9 3 8

 أ اطلس نم يلع ىلناك امو) رانالو ةنجالو ثعبالكل تلق ىفا مل لوي ليقودعولا نعي (ك- ةفلخا || (3“ 7 57
 . :مءانثتسا اذه (مكتوعدنأالا) هب كن دعوايفةجحب كن !/ليقو رهقوةبالو نم ىنعي 5 0 و 7

 ةسوسولا الا اعلالا نم ناك امىنعي(مسفتأ ااومولو قومولت الف ىلمتبجتساف) منوعد نكل / 1 ّح 0 0

 'ء |. تا وتاومم نالوا وتفتلتال نأ يلع بجاولا نءناكف لسرلا مكتءاجو هللا لئالد متعمس 9 ص 0 و
 : .(مخرصجإألم) ليل دالو ةحربغ نم ىنعباتمو ىتباجاب ىو أك موللا ناك ةرهاظلا ل ئالدلا ىلع كتتبذك (عنتلعا

 اربقنم نمٍنومتك رشا ترفكىا)هيفانأ أأمم ىذقنمالو ىيغم ىنعي( حرص ما ًاامو)5" ذقنمالو 8 كيلع'ىل ناك 5

 ترف ىلا ؟توعد ىنكل (مكنوعدنأالا) رادتقاو طلست نم(ناطلس
 ال قوموانالف ) ىتاجا م م'عرساف (ىلمتبجتساف ) ناطاس للا سنج نم سيلءاعدلا نال عطقنمءانثتسالاو ىنبب زئو ىتسوسوبةلالضلا

 (مكسفنأاومواو) ةنجلا: 1 وبأج رت أكناطيشلا<بنتفيال كل لاقدق نجرلا ناعم حييبق سمأ ىلااعداذا مالبال ةوادعلل درجت
 0 دو'هسفنلاهلصح وةداعسلاوأةواةشلاراتخ ىذلاوهناسنالا نا ىلع لياداذ هةلزتعم !لوقو ناهربالو ةججالب نومعبتا
 يال(ىحرصم متت موكخرصعانأم) ماك انيدط ناميالا ىلا ىأهنلاانادهولهلوقل لطاب نيب زتلاالا ناطيشلا نمالو نيكسملا

 | ما ايلات يبو قعرصع ةناغالاخ خارصالاو هثيغبالو هللا ب |اذع نماضعب

 رششاب قلعتم( لبق نم) ةب ردصمامو ى ريو و( نوفكر رشاام ترفكىا) ماك د ايمض يناثلا عملا»ايلوال الق رصم

 اياك 5 ممىاياكك ارشايم ويلا ترغكى أ



 (1/ة) هللاب ناميالاوهو ساس ريغ ىلع اهم انبل اهطوبح ىفاههم- كلذريغو فايضالا لال

 ًاذه(فصاعموب ىف جرلاهب تدتشاد مركمطامعأ أمهم رباور فك نبذلا لثم ) ىلاعتهلوق و رانلا دول +خاوه

 مباع ىتيافرأ وأ صقت ايف ريدقتي وبس دنع ريا فوذح ادتبموهووإبقامع عطقنم ف نأتسم مالك

 اًوسرب دقت ىلع ةفن اتسم ةاجح دامركمطاع أ هلوقوةبارغاهيف ىتلاةصقللراعتسم لثملاو اورفك نبذلالثم

 مهب رباورفك نبذل لامعأل نم ءارفلاو نورسفللالاقودامركمطاع أل اقف مسهلث,فيك لوقي لئاس

 مهبرباورفكن بذلاةفص ىنعملا نوكينأ ل ذام ىلع ادامعا فاضاا ىفذخل

 بطخلا نم ريف موج اكو ري داب ارد اج نوصمهضر ءديز ةفصف كلوقك د امرك مطاسعأ

 مويلا فصو فصاع موب اع هنم قت وهنريطوهتفسنف ىنعي جيرلاهبت دتشارانلاب هقارخا دعب محفلاو

 ره اودربلانإلةرطام ةايلوراحودرابموب كلوقكهيف نوكست :حميرلانالحعرلاةفص نم فوصعلاو فوصعلاب

 ةهللادب ريض ل ثماذهو اهرك ذمدقت دقهبال عرلا ف دق ميرلا فصاع موي ىفهانعم ليقو امهيفدجونرطللاو

 حران اوه لا.عالادهذ_ه نيب هلثملا اذ- هد نيب ةهماشملاه_جوواوماوعفتني م ىتلارافكلالامال ىلاعت

 بهذنو لطبتر افكسلا لاعأ كلذ كو ءوشاهنم قيال ثيحدءازجأ قرفتوهب بهذنودامرلاربطت فضصاعلا

 لامعأ نم»ولمعام ىهليقف ىهاملا_.عالاهذه ىفاوفلتخا من ئشاهنم قبيال ىتح مهكرسش 'ومهرفكب بسلا

 ربلالامعأ نم كلذوحنو ندلاولارب وفيضلا ىرقوريسالا كفو ماحرالاةاصوةق دصااكر فكل! لاح ففريخللا

 اهطبح ا هر فكن الدرفكب بس ةمايقلا موباهمحاص عفنتالاهنكلرب لامع اتناكناولامالاذهف حلصلاوا

 ملاح تطي>وتاطبف مهعفنتاهتأاونظ ىتلا مانصالا مهتدابع لامالابدارملا ليقواهاك اهلطبأو

 دارأل قو مهماعالاب وتراصفاهماوعفتني ىكا لي وطلار هدلا ف مهنادبأاوبعنأمممأ م-نارسخهجوو

 هن هرذ ىذلادام .رلاكت راصابال مهعفنتالاهتاف هللا اريغاهيفاوكرش ًاوايندلا ىفاهوا_ع ىتلا لامع الا لاسمعالاب |

 نم ىنعي )م ئثىلع) رايندلا فىنعي(اوبسك امنو ردقيال) ىلاهتدوةوسرتب عسا .راصوحايرلا

 نارا كلذ ىنعي (ديعبلالالضلا اوهكلذ) ة ةرخآلا فمطامعأ ب اوت "نو دجال هنا ىن :هلاولامعالا كلت |
 قلخهللانأرإلا) هدوءعجربرال ىذلاا:هيعيلاواهدوع رالف تكلعو ثلضمطامع أ نالريبكلا |

 ًأشينا) حيخص ضرغو مظع ص الامهقلخاماواثبعال رالطابامهقلخ ىنعي (قلابّضرالاو تاودسلاا أ

 قلخ ىلعردق ىذلا نا ىنعم او ك:م هنن عوطأ مك اوس ىنعي (دي دج قاخب تأ, و) سانلااهيأىنعي (ميهذي| أ
 ليق ئشهيلعبعسيال رداقلا نال ,هاوسرختآق اخ داحياو مهتناماو موق ءاذفا ىلع رداق ضرالاوتاومسلا | ا
 هللا ىلع كلذامو) عوطأ را ريغاموق قا ورافكل ار يشعماي تدي ريةكمرافذكل باطخاذه |
 (اعيجةناوزربو) لجوز ع هلوقثو تمظعو تل ناو نا ىلع ةلهساهلاكءايبشالا نال عن ىنعي (زيزع | |

 زاربلا فل دحزرب وءاضفلازاربلاو ,طامعأر دق ىلع مزاح و مهبساحيل هللا ىلا مهروبق نماوج رخو ىنعي ا
 ناك ناو ىضاملا ظفليدروأو ءاضفلا ىلا اورهظو هروب نماوجرحو ىتلاواههناذي رو ١ ا

 دوجولا ف لخدو لضح دقهناكر اصفةلاحمال اكو قدصو ق>وهفهنعةنلاربخ أ ام لكن اللابقتسالا هان

 نبدلا ىف ىنعي (اعبن كانك انا) ءاسؤرلاوةدامتلا مهو (اوربكسا نيذلل) عابنالا ىتعي هنت

 اعيتدعمتلاقن عامت الارعبتلاو 1 ومداخ ومدالع 14

 (دامركمهامأ)هلوفو ةبارغاهيف ىتلا ةفصالراعتسم لثملاو ( مهم رباو رفك ) نبذلا لثم يلع ىلتي ايف ىأربخا ف وذحتادبتم (نيذلالثم)
 فصعلالعج (فصاعمويىف) ىندم حايرلا( يرلاهب تدتشا) دامرك مطابع ليقف مهلثمفيك لوقي لئاسلاٌو درب دقت ىلع ةفن اتسم ة]+
 رقعو ىرسالاءادفوباقرلا ىتعو ماحرالاةأ ص نم مط تناكىنلا م راكلاةرفكللالامعأ اورطام موب كل اوقك#ي رلاودوهيفاملوهو موي

 فضصاعلا حيرلاهنريطدامرب ىلاعت

 ةمايقلا موب (نوردقبال)

 مهامعأ نم (اوبسك امم)

 هلنوربالىأ (ئئدع) [

 ردقبالاك باو نمارثأ

 جيرلا فرب اطملا دامرلا نم
 لالضلاوه كلذ ) عمثىلع
 كعب ىلإ ةراشا (ديعبلا

 قحلاق يرط نع مطالض
 ما( بان ١: نعوأ

 دح ]كل باطخلا عت

 تاوم_لاقلخهللانأ) :

 افاضم قلاخ (ضرالاو

 ةمكحلاب( قحاب) ىلعوةزج

 امهتلخ ٍ او ميظعلا سمالاو

 ميهذي اس نا) اثمع

 ىأ (ديدج قاب تأيو
 سانلا مدعي نأ ىلعرذاقوه

 رخآ الخ مهناكم قات و
 فالخ ىلءوأ مهلك ىلع

 رداقدنإب امالعا مهلكش
 داجباودوجوملا مادعا ىلع

 هللا ىلع كلذامو) مودعملا

 اوزرب و) رذعتع( زي زعب

 مو نوزربي و (اعيجشهلل
 اظفلب هب ءجاماو ةمادقلا

 زعدب ربخ امنال ىخاملا

 ناكدقهناك هقدصا لجو

 ىدانو هوحنو ادجوو
 باو ىدانو ةنجلا بادحأ

 ىنعمو كلذ ريغو راذلا

 هللا ىلع فاخ كلذ !نونظإ و ش-اوفلا باكترادنعنويعلا نم نورتتس.او ناك مهناهلز ربي ىتح ئيشهنع ىراوتال ىلاعت هللاو هلل مهزورلا
 لاقفإ) همكحوهللاباسحلاوزربف مهروبق نماوجونوأ ةيفاخهيلع ختالةنلانا اوماعو مهسفن أد نعلاوفشكنا ةمارقلا مويناك اذافا

 نيذلل) واولا ىلا هليميفةز هلا لبق فلالا مخفي نم ظفل ىلءةزمطالبقواوبءافعضلا باكو عابنالاوةافسلامهو ىأرلا ف (ءوفعضلا
 عبن ىلع عب انعج نيعبان (اعبن ملاك انا) مهعابتأ اوءايدن !!ىلا عامسالا نع مهودصو مهووغتسا نيذلا ءاسؤرلاوةداسلا هو (اوربكتسا



 روع لن 0 0 الاو ها هرادشادن روهراح ئزاومات دهلاىف

 اذع (ديعو فاخو) نيقتملل قح كلذ ن | ىنءملاو دسك اع سفن لكى لع تاق وه نفأهلوقك مءلابهيلعىايق فاو ,حقم ماقملاوأ

 (اوحتفتساو) بوقعي ءايلإبو
 رطب ريكشم لك رسخو

 قحال باح (دينع)
 اورفظو او ريصنف هانعم

 رابجلك باخو اوحلفأو

 ليقو مهموق مهو دينع
 هانعمو رافكلل ريمضلا

 ىل عرافكلا حتفتساو
 ىلع مهنإب مهئمانظ لسرلا

 لطابلا ىلع لسرلاو قحلا
 مهنمدينعرابج لكباخو

 نء) هحاتفتساب لغو
 هيدب نيب نم (هئارو
 هلا فصواذهو (مهج)

 دصرم هنالايندلا وهو

 هيدي نيب اهناكف مني
 فدصمووأاهريفش ىلعوهو

 ثعبي ثيح ةرخآلا فهلاح

 (قكسنو) فوبو
 فوذحم ىلع فوطعم
 ماهج هثارو نم هريبدقت

 نم ) قو قلل اماهبف قلي
 نم ليسيام (ديدصءام
 ديدصو راثلا لهأ دواج

 مهيمهنال «املنابب فطع

 (هعربب)دبدصهلوقب نيبف

 الو) ةعرج ةعوس هب ريشي

 براق الو (هقيسداكي
 عجرئالو توميف 527----

 1 هينأرو)اهارب فيكفاهني و ٌدرنم برقي مىأاهارب كيل لوقك ةغاسالا

 0 | تومذن ناك ولىأٍمالآلا نم هبيصيا ل عيظفنا ذهوم دسج نم ناكم لك نموأ ةهج لك نمتوملابابسأى أ (ناكم لكنمتوملا

 ذعق اتي هلبقتسي تقولك ىفىأ ( ظيلغب اذع) هيدي نيب نمو (هئارو نمو) حارتسال تامولهنال(تيمب وهامو) اكل هماهنم دحاو لك
 داسجالا فاهسحو سافنالا عطقوه ليضفلا نع و ظاغأو هليقامم دشأ
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 ٍ 0 لك بانو) مهبلا ىحو ىلع فوطعموهو مهما دع ىلعهنلا اورصنتساو 0/0

 ١ !ىلا مه ىمأ ةبقاع نأ ىنعي (نيملاظاا نكلهنل)ت ارواح او تابطاخن هذه دعب هئايبن ا وهإسر ىلا ىسوأ

 فاخ نا) ناكسالا كلذ ىنم(كلذ) هك اله دعب ٠ نء ىنعي (مهدعب نم ضرالا كتنكسنلو) ,هوفاخئالف

 | اافاعشندتب .رعلا نال سفن ىلا دبعلا م ايق فاضافةمايمت'ا موب ىدب نيب هماقم فاش ىنعي [ىاقم

 فاغوىأ (ديعوفاغو) هل_ث كب رض ىلعتس دنو كايا ىف رض ىلعتس دنمطوقك اهسفنأ

 ناكنا مهللا اولاق مهنا كلذو مالا ىن :«سابعن|لاقاوريص:ةساوىنعي (اوحتفتساو) لجوزعهلوق 4

 ؟انملو سا ملمهناكلذو مهم ىلع ل سرلا حتفتساو ةداتقو دهاج لاقوانب ذعف نيق داصْل سرلاءال ؤه

 (دم :ءرابج لك ) كله ليقورمسخو ىنعي (باخو) باذعلابمهموقىلءاوعدوهللاا ور هنتسا مهموق

 ليقوناسنالا قحىفمذ ةفص وهو اهقصتسيإل ةيلاعةلزنمءاعدإبهسفنب ربجت نلاقي ناسنالا ةفص فرابجلاو
 بناحتو قحلل دناعملا دينعلاو هن ارقأ ىلعربك- لا هسفن ىف مظعتملار ابجلاليقوا دحأ هةوف ىربال ىذلارابجلا

 | 0الى قارعة داخلار ريكشلاوهلئاقملاقو قا نع ضرعملاوهشابعنب|لاقودهاجم لاق

 . ىنعي (مهجءئارونم) فلاخي ٠ ودناعي ىذلا دينعلا ليقوم دنعامب بيهملاوهدينعلا ليقوئناالاهلاال
 و ةخالالاقو مام أ ىنذع و فاخ ىنعم ءارولاقي هنأ ىنعي دادضالا نموهةديبعوبألاقا يمملارئاصوهوهمامأ

 ءلاساموهو ( دي دصءام نم ماهج ىف ىن»» (ىقسي و) كيتا يسهنأ ىنعي كئارو نم مالا! ذهلاقياكوه

 :انزلا ج ورف نم ليس اموه ىظرفلا بمعك ندم لاو رانلا لهأ ب ارم كلذ لعج حيقلا نم محللاو دلجلا

 ةرارحو هنرارا ةعرج دعب ةءرج لب ةدحاوةرمالهب رمشي وهاسحتب ىأ(هعرجتب)هلوقوهورفاكلاهاقسي
 قهرا دحنا لهساذا قاحلا ف بارمثلا غاس اتي هعالتبا ىلعر دقي الىأ (هغيسيداك, الوإ هنتنوهتهاركو

 ءملل داك تلخد فاشكتلا يحاصلاةوهغيس.الو هعرجتي ىنعلاوةإ_صداكي نا نب رسسفملاضعب لاق

 ( ءاطبادعب هغيسس ىأهغيس داك الومه-ذعب لاقوةغاسالا نوكس فيكفهغيس نأ ب راقيالو ىنعي

 ابعنب!لاقوة اصب تسلواهلصأ ىلعداك اذهىلعفءاطب ادعب تق ىأ موقت دك املوقنبرعلا

 الا لوسر لاقلاق هنع ىلاعتهنلا ىضر ةماما ىبأ ن «هفوج ىف ىلغيف هغيسي وهغيسي ال داكيهانعم ليقو هزيجال

 كوش هنم ند اذافههركيف هيف ىلا برقي لاقهعرجح تب ديدصءام نم قبس ولاعتهلوق ىفسو هيلع ىلص
 انووهامأ عت يجهاماوقسو لبد نم جرحه اعمأ عطف ةاذافهسأر رةورؤ تعقووههجو

 ]اقو ىذمرتلا«_برخأ اقفتىمتءاسوبارمشلا سئبهوجولا ىوشي لهملاك ءامياوثاغي اوثيغتسس ناو
 !اعن لاعتهلوقو قاهباع ىذلار عشللة ورفلاباههبشامناوهسأرةدلج ىأهسأر ةورف تعقوهلوق ب رغ ثيدح

 اضعأ نم ناكملكنمهندشو تول ادب رفاك- || ناىنعي (تيمب وهامو ناكم لكم توملا هيأ د(

 : وقوف نموهفلخ نمو ماد نموا بن لبق دسج نم ةرعش لك تحن نم ىنح ىلا ميهاربإ لاقو
 نم جرخ الف هبرجنح دنعمسفن قلعت جي رج نبا لاقو ع رتسف ت؟ وهاموهلامثن عوهنيم نعوهتحن

 0 يدش ىأ( ظيلغب اذعإهماما ىنعي (هنا ارو نمو) ةايخلا هعفنتف هفوج نماهناكميلا
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 نوعيطأوهوفتاوهلوفك نب رفاكلاباطخىفالا نمعمعيجنلومتنمآ اذا (مب ونذ نم <لرفغيل) نامالاىلا (موعدب ضرالا
 لاق نأ ىلا ةراجت ىلع يلد له نينمؤملا باطخ ىفلاقو كب ونذ نم <لرفغيهباونمآو نا ىعاداوبيج أ انموقايكب ونذنمكلرغ
 ىلاى وسوي و) داعيملا ف نيقي رفلا نيب ىوسي الثلو نيباطملا نيب ةقرفتلل كلذن أكوءارقتسالاب ف رعبا كاذري_غوكب ونذك<-!رف
 انيلعكللضفالو كسي وانني لضفال(انلئمرشبالا) متأام (متأنا) موقلاىأ(اولاق) هرادقم نيبودامسدق تقوىلا (ىعسمل

 روهتءاجدقو ةنبيةححب (نيبمناطابانوتاف ) مانصالا ىنمي. (انؤانادبعي ناك اعانودصتنأن ودب رثإ اننودةوبنلا,ن وصخ

01/17 
 مارفغيل وعدي امهبفامعيج قلاخو ضرالاوت اوما قااخ هنوك فن وكسشت لهو ينعي (ضرالا

 ىلعوةلصب تسيل لص, اهنا ليقوةاص نم فرحو متقدصو متنمآ اذا كب ونذ <كرفغيل ىنعي ( مكب وناذ ع
 ىلا ىنعي (ىهسم لجأ ىلا كر وي و) دابعلاملاظم نود ىصاعملاو رفكلا نمهنبب ومهنيبام مطرفغي هناا

 رشالا) متنا م ىنعي ( متأنا) لسرال نيبيج ممالا ىنعي (اولاق) ب اذعلاب مل جا ءعيالف كلاجآ ءاضفن ا نإ

 نودب رئامىنعي (انؤانادبعي ناك امعانودصتنأن ودب رت ةكالم متسلةرهاظلاةروصلا ف ىنعي ( 4

 ىلعةحضا او ةنيي ةجج ىنعي ( نيبم ناطا بان ونأف)اهنو دعي انؤابآ ناك ىتلاانتطنعاندصالا اذهكك-١

 انلشمرسبالا متت أن ا مهل سرلاولاق الر افكع | نا ىنعي (مكلثم رمشبالا ني نا مهلسر مط تلاق) م اوعدتم

 نميهللا نكلو) كلذ ركنتال <لثمرشد نحننف متفصوو مئلقاكسمالا نا به مط نيبيجم مهلسر مطتا

 5353 رششلا مظعلا بصنملا اذ هطمدابع نم ءاشي نم ىفطصيفةلاسرلاو ةوبنلابىنعي (هدابع نمءاشي نم 2

 ةلاسرلا نمهبانفرسثو ةوبناا نمهتلاانصخام عمانل سدلو ىنعي ( هللا نذإبالا ناطلسب كيت أن نأ انل ناك امو

 (نونمؤملا لكوتيلفهللاىلعو) كلذ ىفانلهللانذإبالاا نق دص ىلع دن ةزكءونادرب وقب ابكينأ ن

 هنأانفرعدقاضيأ اولاقءايبنالان أى مي (هللا ىلع لكونتالنأانلامو) مسهنع ,مادعأر ورش غفد ىف ىنعي

 ىقعبر (انلبسان ادهدقو) انع؟رورمش عفدى هيلع لكونتوهب قثن نحنفهردقوةللاءاضقبالا ئماشمصب |

 ىلع) نريصتللااوهريد_ةنمسقلامال ماللا (نربصنلو) دغشرلا انل نيب وةاحنلا قب رطانفرعدقو

 لهو لكوتلاب ىمالار رك فيكتلق ناف(نواكونملا لكوتيلف هللا ىلعو) لءفوألوق نمهب ىنعب (ًنوميذ
 ىلاةراشاهيفىناثلا لكونلاو لكوتلاثادحمتساىلاةراش اهيفلوالا لكوتلا من تاق نيلكوتلا نيب قرف ع

 ىلاعتهلوق نيلكوتلا نيب ف هرفلا لما دايوافإ ومهاكون نماوت دحتساام ىلع تيبثتلا ف ىسلا
 امانيىمالادح ,ننوكيل ىنعي (انةلمىفندوعنلو انضرأ نم كنج رخنل مهلسرلاو رفك نبذلالاقو

 ىف مهتلم ىلءاوناكم هن هرهاظب مهوب اذه تلق نافانتلم ىف ؟دوعاماو انضر ًاواندالب نم لس لاا بأ <جارخا

 هيفوبرعلا مالك ريثكو هوةرو ربملا ىنعيانه دوعلا نكلوةللاذاعمتاقاهيفاودوعي ىتح مالا لوأ

 اورهظأمهبلا اوامرااسلف مهم فالخاو رهظي مةلاسرلا لبق مالسلاوةالصلا ,بيلعءايبنالا نأوهورتكآه جو

 ةمالا عا جاومه ,وفلاخ مم هتلم ىلع اوناكم هنأ مهمانظانتلم ىف ند ءوعتل مهاولا ةف ثلا ىلا مه وع دو مهتفلاخم

 ىلاعت ندا نا ىنعي (مهم رمويلا حوأف) هريغنوفرءيالدي>وتلا ىلعاوشنامنا مالا لوأ رم لاس .رلا نأ ىلع
 2 2222222ججججعجبب ككل بسسس شا

 رشبالا نحن نامهلسر مط تلاق)

 تلو مل عل
 نكلو) مهلئمرشب مهنا
 نمءاشي نم ىل-عنمثلا
 ةوبنلاوناميالاب (هدابع

 ناك امو) انيلع نم اك

 الا ناطلسب مكينأن نألنل

 مهوقاباوج (هللانذإب

 نيبم ناطلسب انوناف
 ةيآلابناينالا نأ ىنعملاو

 سلاهومحرتقادق ىلا

 انتعاطتسا ىف الو انيلا

 ةئيشع قلعتي مو ها. ءاو
 هللا ىلع و) ىلاعت هللا

 سمأ (نونمؤملا لكوتيلف
 ةفاكح نينمؤمللم-هنم
 مهسفناهباو دصقو لكوتلاب

 اولاق مهنأكايلوأ ادسق

 ىلع لكوتت نأ انةح نمو
 متدناعم ىلعربدلا ىقهّللا

 مئاذباومكحناداعمو

 انلامو) هلوق ىلا ىرئالأ

 (هللا ىلع لكوتتال نأ

 ناقاتلود ع ئاوماعم

 نيدلا فدك ولهيلعبجيىذلا هليبسانم لك ةيادط قيفوتلاوهو هياعانلكوتبجويامانب لعف دقو (انلبسانا دهدقو) هيلعلكوتتال
 (انوميذ؟ ام ىلع نريصنلو) ءالبلا دنعربصلاوءاطعلا دنعركشلاوةيب وب رلببلقلا قلعتو ةيدوبعلا ف ندبلاح رط لكوتلا بارتوي لاق

 قعنواكوتلا تبثيلف ىأ (نواكوتملا لكوتيلف هللا ىلعو) مهئاعد نءاوكسميال نأو مهاذأىلعربصلا ىلعاوفلح ىأر مضم مسق باوج
 قندوعتلوأ) انرايد نم (انضرأن مك :جرخنل) ورمعوب أ مهلسرلا لبس (مهلسرل اورفكن يذلا لاقو) اراركست نوكي ال تح مهلكوت

 لكدباوبطاخو أب رعلا مالك فريثكو هو ةرو ريصلا ىنعم دوعلاو كلذ ىلعاوفلحو مدوعو أ جاوا نييمالادح أن <يلىأ (انتلم
 مهم رمهيلا ىحواف) دحاولا ىلع ةعاسمجلا باط4 !ىفا وملغف هعم ومآ م اوس



 ارسل مقنلا ىلاوتف ىقعلا ىفامأو ةمعنلا بل فايندلا ىفامأىنمعنر فكن ل( ديدشل ىباذعنا) كتلعدب تمعنأأم(ميرغكم نثو)

 نمو) ليئارس !ىناي( متأاورفعت
 متاونودءاحلا هدم

 ثيح مكفنأ معروض
 3 ريحا اهومتمروح

 متايلا) هنم يكل دبال

 موقكلبق نم نبذدلان

 مالك نم (دومنوداعو حون
 ءادتاوأهم هوقل ىموم

 دجرصع لهالباطخ

 نمنيذلاو ) مالسلاهيلع
 (هلاالا مهملعي ال مهدعب

 تعقوربخوا دتبم نمةلج
 نم نيذلا فطعوأاضارتعا

 الوحو موق ىلعمهدعب
 ضارت_عا هلاالا مهما»»

 ةراكلا نم مهنا ىنعماو
 هللا الا مهد دع ملعي الثيحع

 هللا ىضر سابعنإا نعو

 ليعمساو نان دع نيبامهنع
 فىورو نوف رعبالابأن وثال*

 دنعلاف مالسلا هيلع هنأ

 بذك ةبآلا هذ-ه لوزن

 مهلسر مهتءاجإ) نوباسنلا
 اودرف ) تازجتملاب(تانببلاب
 (مههاوفأف مهيدبأ
 ةرفكلا ىلا نادوعي نا ريمضلا

 مهنانسلب مهلمانأاوذخأ ىأ

 اظيغنا ملعاوضعوأ ابن
 ءاينالاىلا دوعي ىناثلا وأ

 ف مهبدبأ موقلا درىأ

 او لك الكل سرلاهاوفأ
 انا اولاقو) هب اولسرأ امي

 ىلاناوهبملسرأامبانرغك
 نم(هيلاانن :وع دبام كش

 00 هللإب نامالا

 اوما طاف) كشلاناومطوق ا دحر وعش كرك تا فردا هاني لكامل

 ناو(دبح) رك ش نع (ىناناناف) مهكسانلاو (اعيجضرالاف (0)
5 نعمعنملاب > هلغش نأوهوه:مىلعأ ماقموهي ناجم ةموهو ل بورممو

 

 ١ | )وف ةماعناوةناسحاودمر كوهلضف نماثدب 11011110 ةلاهننالأن نيقيدصلا

 اعنا ) ركشلاةلباقمىفروك ذمهنالاهدو#ة#وهوةمعالانارفك انيههرةكلابدارملا (مرفك

 قنمومتأ) ليئارسا ىنايىنعي (اورفك:ناىسوملاقو) اهزكثيالو ىتمعنر فكن ل ىنعي(ديدشل

 :ءاناناف) هربا نامرععسفنأ !قغدوسب كلذورض اةاناعيزج مياكنناناو وعي (اعيج ضرالا

 نبذلا) ريبخ ىنعل (أبنكتنأ ايملأ) لداعو لضفتمهنالهلامف أ عيج فدو ىأ (ديج) هقاخ عيجج نعىنمي

 هىوقل ىموم نماباطخا ذه نوكي نأل تحي نب رسفملا ضعبلاق (دوميوداعوح ون موق كلبق نم
 اهنا نماباطخ نوكين أل محب ومالا نممدقت نمكالهمهفو ناك ماللاوةالصلا هيلعهناهنم دوصقملاو

 0 ذيمهرك ذيمالسلاوةالدل اهيلعهناهنمدوصقلاوهموقل ماللاوةالصلاهيلعىسومناسل ىلع ىلاعت

 نمنيذلاو) مهك الهومدقت نملاوحإبةربعلا لوصح هنمدوصقملاو ةيلاخخاممالاو ةيضاملا نورلا ىمأ
 5 هللالا ,هددعو مهريداقممنك عيال ىنعي (هنناالامهملعب ل ةثالثلا مالا ءالؤه دعب نم ىنعي (مهدعب

 انغلبام مأو ماوقأهنناالا مهماعيالم هدعب نم نيذلاوهلوقبدارملا ليقو قلخ نم لعيالأ نيم لكب طمخ هماع

 0 ءاسنلاب ذك لوقي ةبآلاهذهًرقاذادوعسم نب |ناكو اريثكك لذ نيبانورقو وق هنموالصأ مهربخ

 نيب لاقهنا سابعن هللا دبع ا ا و ىلابس بسذلا ع نوعدب منا ىنعي

 مد[ىلا!بأابأهسفن ناسنالا نب نأ هر كك سنأ نب كلام ناكوهتلاالا مهملعي الرق نونالث نان دعو مبهارب

 تازجتماو تادعضاولا تالالدلاب نم (تانيبلاب مهل سر مهتءاج) ىلاعت لوقو هته الاءانآلا كلو يال هنال

 ناتاهامهمدارملان !امعدحأ نالوقهاوفالاو ىدبالا نعم فو (مههاوفأ ى ميدي اود رق) تارهابلا

 مسأملس ابعنب|لاقواظيغ مهيد ااوضعدوه_سم نب !لاقدوج وكللذ ىنعم ىف م” ناتمولعملاناتح راحلا

 لاق 2 + هباؤاحاماودرو لسرلا اوبذك ةداتفود_هاحلافو مههاوف أى مه. دياباوعجرواوبع هللا باتك

 0 ذو مهنا ىنعي مهسفن اوف أ ىلا مهي دبأ اودر مءالا نأ ىنعب ىلكل ا لاقودتب ذكى أ هيف فن الف لوق تددر

 ,منوتكسي لسرلا هاوفأىلعميدبأ اودر لتاقملاقواوةكسانا لسرلا ىلا مهنمةراشاهاوفالا ىلع ىدبالا

 مهيديأاودر كلذ دنعفةب رخسلا ليبس ىلعاوكحضوهنماوبع ل سرلا مالك اوعمساملمالا نا ليقو كلذب
 دارملال يقف نيتحرا+اريغءاوفالاو ىدبالابدارملاناىناثلالوقلا كحضلا هبلغىذلا لعفي اك مههاوفأ ىف

 اوفالإبدارملاوةمعن ىأدب ىدنعنالفللاقي م-ييلعةمعن ناكل هولبقولاماودرهانعمو معنلا ىديالاب
 : | نمهلوبقباو يما ملوبق نعاوفكمهناليقد مطوقاودرو مههاوفابم هوب ذك ىنعملاو لسرلا مهبي دكت

 اوباجأ دق م_منالدعب هيفلوقلا اذهو بف باوجلا نعاس اذاهيفىلاهديدرنالف لاقي هءاونمؤيرو

 :انامتمع :زامانرفك اناىعي (هب منلس .رااميانرفك انااولاةر) مهلس رىلعاودر مالا نأوهو بي ذكستلاب

 ولاناد) نينمؤماوناكلمهيلا اولسرأ لسرلاناباورقأول مهنالمهبلا اولسر أممابادرقيإ مهنالهبكلسرأ
 هطنال نأو سفنلا قلقة رلاوةمهتلاوةبيرلا ىف عفوي وأةبيرلابجوبىنعي (بي مهيلااننوع دمام كش

 ك] كحاب نراقب نبع همس وفك اناالوأ اولاق هنا تلق نافهيف كشي ىذلا يمالاىل

 بجو ةهيش مط لصح مهناكف لسرلاب م هرفكب اوحرصامل مهنا تلقءيف لخادوأر فكلا نودكشلاو

 رب (هيلسر تلق كلف نياترم نيك اشنوكن نأ نملقالفانر فك قءرجلا عدن نارا كلا
 تاومسلار طاف) و دقتعا ل ىفنوراكن ا ماهفتساوهومتلا ف نوكشت له ىنعي د“ د

 3 ضرالاو



 لكل لاق هناك اياطعلا ىلع (روكش لإ يالبلا ىلع (رابص لكل تايآل كلذ فنا ) رحبلا مط قافو ىولسلاو نملامهبلعلزنأو مامغلا هيلع للظ
010/0) 

 ةمعنلا نمةللا مايأ ف ناك اهيدارأانا او موعئ اقوب ىأ ب رعلا مايابلاعنال_فلاقي ةفلاسلا مالا ىفةنلا عئاقول

 بيغرتلاب مهظع ىنعملا نوكيا ذهىلعو مهدنغامواعم ناك كلذ نال كلذ نع مايالا رك ذب بخاف ةمقنلاو

 مهلبق نم ىلعوةمعنلا نمهب ماعلا منامه رك ذينادعولاو بيغرتااوديغولاودعولاو بيهرتلاو

 هيما ف لاخ نم هماقنتا ةدشوةنلا سابمهرك ذب ند يعولاو بيهرتلاو مايالا نم ىضماهف لسرلاب نم آن مم
 ديت حناوناك نيس> ءالسبلاو ةدشلاوةنحلا مايإب هموقرك ذي نأ ىسوم ق- ىفةللا مايا ليقوهلسربذكو

 تايآل كلذ فنا) نيكوامباوناك نأ دعباكوام مهاعجو كلذ نمل ههصاف: ب اذءلاءوس مهتوموسي طبقلا
 رابتعالابروبصااوروكشلا صخا.ةاوركشلاريثكلاروكشلاوربملاريثكتارابصلا (روكشرابص لكل
 تسب مناك_ف تايآلاب مهصخ ا ذهلف مهري_غ نوداهبنوعفتنملا مه ومال ةفاكلل ةربعاويف ناكن او تايآلاب
 نمامأ ارك اشارباص نوك«نملالاهلوصح نكميالت ايآلاب عافنتالا نالو نيقتتملل ىدهو هلوقك و هف مهريغل
 لجوزعهللارمأال (مكيلعةنلاةمعناورك ذاهموقل ىسوملاقذاو) ةتبلاهب عفتنيالف كالذك نكرم
 اورك ذالاقفهللا مايأب مهرك ذورمالا كلذ لثتم هللا مايابهموقرك ذي نا مالسلاوةالصلا هيلع ىسوم
 هيف احتأىذلا تقولا كلذ ىف يلعن ماعنااورك ذاىأ (نوعرفل [نم.ك انأ ذا) ؟يلغنلا ةمعن
 نوحذيةرقبلا ةروسف لاقتلقناف (مءانب أن وكذب وباذءلاءوسمك_:وموسإ) نوعرفل نم

 نوحذ,هلوقنال ةرقبلاةروس ف واولاتفذح ام اتلققرفلاافواوةداب زب نوح. وانهلاقوواوربغب

 اذاورمعودب ز موقلا قءاجلوقت اك واولارك ذ نسحالربسفتلا فو باذعلا ءوسم<نوموسي هلوقلربسفت
 نم عاون اب مهنوبذءياوناك نوعرفل آ نالفةروسلاهةهىفانهواولال اوخدامأو موقلاري_سفت تدرأ

 نويحسي و) باذعالريسف:هنأال ب اذعلا نمرخا عون نوحيذي وهلوةفاضيأ حيذتلاب و ميذتلاريغباذعلا
 نوعرفل  لعف ناك فيكت لق ناف ( ميظعمكب رنمءالب ؟لذ فو) ءايحأ نهنوك رتب ىنعي ( مكءاسن

 يلاةراشا لذ ناوهور 1 هجوو للا نمءالباواعف اماوأ_عف ىتح مطاهماو مهنيكس:تلقمهم رنمءالب
 اذهو ةنةفريملاو رشا« وينو هلوق هنمواعيج ةنح او ةمعنلاب ءالتب ان وكيرالبلا نال مظع الب وهو ءاحالا
 ءالب هيفءانبالا حبب ذتنابهتلقناف كيلعةللا ةمعناورك ذاهلوةوه وةنآلالوال قفاومهنال ىلو أ هجولا
 ناكفءامالاك مهيدبأ تحت نهن وكر تب و نه: ويح ساو ناك تلقءالب هيف ءاسنلاءايحّتسا ن وك, ف يكف

 اورك ذاوكيلع هللاةمعناورك ذا ليق هناك هموقل ىموملاقامةلج نماذه( مب رنذأتذاو) ءالب كلذ
 نذ اول يقهناك لعفإف سل قعمةداب ز نم لءفنتىددالو لعأى أن ذ ؟نذانىنعموكب رنذأ:ناح

 ىنانىنعي (ركش نل) لاقف كب رنذأ:ذاوىنعملاوهيشلاحازنتو كوكشلاهدنع ىنتنتاغيلب اناذيا كب 1
 ىنعي( كن دي زالإ) اصلا لمعااو صلاخلا ناميالإب ,عنلا نماهريغو ءاهحنالا معن نموكستل وخاف لدتا رتسأ

 ةعاطلاب متركش نأل ل يقودوقفملا ديصدوجوملاركش ل يق مكتبت ا امكل
 هميظعت عمرعنملا ةمعنب فارتعالا هتقيقحواهراهظاو ةمعنلاروصت ركسشلا للص اونا اوثلاف كندي ال

 هيلع لجوز علا من ماسقأ ةعلاطم لغتشا اذا دبعلا نا ىهر ةقيق دانههو قي رطلا هذه ىلع سفنلا نيطوتو

 ديعلاةبحدك أتت كلذب ودب ز ملا بجوب كلذوةمعنلا كالتر كشب لغتشا هيلا هناسحاو همرك وهلضف عاونأأو

 لئاقملاقو هللا عنب ىنعي ةداتقو دهاجو بعك نبى أو سابع نب لاق( هللا مايا مهرك ذو)نامالارونىلا

 لنمو احئأذا كيلعهللا ةمعنا اورك ذاهموقل

 ءوسكفنوموس نوعرف

 ةمعنلل فرظذا (باذعلا
 مكيلع هماعنا ىأ ماعنالا ىنعمب

 لامشالدب وأ تقولا كلذ

 اورك ذا ىأهللاةمعن نم

 نوحبذب و) كاجناتقو
 ةرقبلا فرك ذ (مك ءانبأ
 فارعالا ىو نوجد

 واولا عمانهوواوالب نولتقي
 ثيح حيب ذتلا نا لصاحلاو

 اريسفنت لعجوا اولاحإ .رط

 ثيحو هلاناس و باذعلل

 حيبذتلا لعجواولا 2

 سنج ىلعدازهباثيح نع“

 رخ سنج هناك باذعلا

 فوك ءاسن نويحتسيو)
 (عتع عبرا ملا

 ءالبلاو باذعلا ىلا ةراشالا

 ءالبلاو ءاجنال !ىلاوأ ةنحلا

 ريخخاورسشلابم وابنوةمعنلا
 ىأ(عب رنذأتذا و)ةنتف

 نذآونذأت ريظنو نذآ

 لعفت ىندال اودعوأو دعوت

 لعف أى سيل ىنعم ةدايز نم
 5 رنذ" ذاو لبق هناك

 هدنع ىتتناغيلباناذيا

 نموهوهبشلاو كوكشلا
 هموقل ىسوم لاقام ةلج
 ةمعن ىلع فطعالهباصتناو

 ذاول-ق هناك جيلعفللا

 اورك ذاهموقل ىسوملاق
 اورك ذاوكيلعنلا ةمعن

 ةمعن ىلا ةمعن (كندي زالإاهريغو ءاجنالا ةمعن نموت اوخامليئارسا ىنباي(متركش نئل)لاقف كب رنذأتذاو ىنعملاوكب رنذأت نيح
 دحاب متر كسش نيلامهنع هللا ىضر سابع نبا لاقودي زملل تبهات :ركشلاةمعن ةمعنلا تعمساذا ل يقودوقفملاديصودوجوملاديق رك_كلاف

 ةب وثملا فدجلاب كن ديزال ةعاطلا ف



 : دب تايم 1 يما واو اول 1 ا

 ا! ىفامدل ىذلا) 55 0: زعلان ايي

 وهولأولا ضيقنوهو ليرولابنب رفاكلا
 هفصو ريخو ًادتبم وهو

 نوراتخي (نوبحتس نيذلا)

 ىلعايث دلاةايحلا) نورئؤي د
 ليبس نعنو دصي و ةرخآلا

 اهنوغس وزهنيدنع (هللا

 هللا ليبسل نوبل: (اجوع
 لصالاو اجاجوعاواغييز
 راجلافذفخاط نوغسو

 ًادتبم نبذل لعفلا لصوأو
 لالض ىفكئلوأ) هريخ
 فدوو قحلا نع (ديعب

 دائسالا نمدعبلاب لالضلا

 ةقيقللا 3 دعبلاوىزاجلا
 دعابتي ىذلاوههنال لاضلل

 فصوف قحلا قبب رط نع
 هدج دج لوقتاك هلعفهب

 نب رفاكللةةصرورجوأ

 وأمذلا ىلع بوصنموأ
 نبذلا ىن-عأى لع عوف م
 نماناس .رأامو) نبذلامهوأ

 هم .وق ناسابالا لوسر

 نيبيل) مهتغلب املكتمالا

 هلوهب ثوعب موهأم (مط

 هللا ىلع ةجج مط ن وكي الف

 مهفن) هل نولوقبالو

 ناتلق ناف هبانبطوخام
 .و هيلعفتلا ىلص انلوسر

 هلوقباعيج سانلا ىلا
 لوسر ىنا سانلااهبأي لق
 : ىلا ةنسلالا عيمجح لزخي نأ اماولذعال تلق خل |, هريغلف ةح برعلل نكن كمل ناف ةفاتخم ةثسل أ ىلع مهو نيلقثلا ىلا لباعيج جيلامقل
 مو ٠000| كيم يع وللا وتر كلذ نسير نالتنسلالا جيجي وز اة جحا داود

 / ”1نم ءاشي نمىدبهعو) ةلالضلا ب ,هسرث ان م(ءاشي نم هللا لضيف ) ليدبتلاو في رحتلا نمدعب ًهنالو هيلا برقأ مهنال نييعتلابىوأ

 : .1نأ)عسنلا(اننان" ابىسومانلس راد قلو) نالذخلا لهأالالذخالف ( ميكحلا) هتنيشم ىلع بلانيالف )ب رداوغي زا الاببع
 28 رونلاىلاتاماظلا نم) كموق جرأ هلانلقوهانلسرأ ل بق هناك ل وقلا ىن :همهيف لاسرالا نال جرخأ يأوأ أجرت ناب( ك.ءوق
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 : د دوهو مالسالا نيد ىلا ىنعي (ديجلازب , زعلا طارم هىلا) مهب ر لعب ليقو مهب رب سعب ىبعت م رنذإب)

 اع آنا عالروأ ىلإ ارفكلاتاماظ نم نيج ر اخ ارك الو لمواقلغ (ض رالف انوا وبس

 ذي دش ب اذعنمنبرفاكلال لب وو)لاقفكالطاك ىنعممساوهوةاجنلا (1/5)

 | 8 عي قختسلا لاح لك ىلعدومحلا ديجلاوباغيالىذلا للاغلاوهزي زعلاو هدابع هب ىمأ ىذلا
 ا ءاًةءارقور معوب أل اقو ديل از, زعللاعنرجلاب 'ئرقوهدعب امهربخو ف انئنسالا ىلع عفرلاب 'ىرق(هللا)

 مم (ضرالا قاموتاومسلا امد ىذلا) ديجلازب زعلاةللا طارسص لاه رب دقتربخأتلاو مدقتلا ىلع

 قامهل ىذلاةدابعلا حس نم ةدابعاوكرننيذلا ىنعي (نب رفاكلل لي وو) هديبعامهيفامواكلم
 لج نموىاعت هللا قاخةإ_ج نم هنالهتن كواموهلب ةتبلاأ يش كلاال نماو دبعو ضرالا فامو تاومسلا
 زيذلا ) ىلاعتلاقف مهفطصو مثةرخآلا ىف ىط دعم ىنحي (ديدثباذع نم) ضرالا فاموتاومسلا ىفام

 نعنودصي و) ةرخآلاىلع اهنورثؤيوايندلا ةايملا نوراتخ ىنعي (ةرخآلا ىلع ايندلاةايح ا نوبحتسي
 قدخ اليمواغي زاط نوبلطي و ىنمي (اجوعاهنوغبي و) للا نيدلوبق نعسانلا نوعنمب وىأ (هللال بس
 الا ىاةجاراجن :وغب و ىفءاطاليقو دصقلا نع نب دئاحةللا ليس نوبلط,هانعم لدقو لعفلا لص 0

 ذى) هتفصه ذه نم ىنعي(كئلوأ) مار + ىلا ليملاو قملا رع لمملا قد رطىلءايندلا نوبلطي هانعم انعم

 0011 للا ندد لاقل نالسب فو ادني ىقد سب لالش قدار نأ ازوح ليقو قا نعىنعي 32

 ىلاءتهلوقوهو هيلا مهوعدبام هنعاومهفيلهموقةغلب ىنعي (هموقنالبالالوسر نمانلسر أامو) ىلاعت

 فاورهدسو برا لاردي لسانا درتي تقناةندرذإ هنأ انأم ىنعي(مط نيبيل)

 ثلا ىلا ثوعبم وهب اعيج كيلا هللا لوسرىاساناااهمأا,لقىلاعتهلوق ليل دياعيج سانلاىلا ثعب

 0( اللب ىطتخ برغل ىوسةموق سيلوهنوق ن الب هوقو ىتت.تاغلو فلن ةن لأ ىلع مهو سنالاو نجلا

 همناسلب وبرعلا نم م ملسو هيلعةنلا ىل هللا لوسر تعب تلق عجل نكي ف يكف ةصاخ برعلا ىلا ثوعيمهنأ

 زو جرتيف فارطالا ىلا لس 1ث هنا رتل عبن ىهمأل قاخلا عيت اا ”وعبم ناكف برعللع بت سانلاو
 [ةرعلاريغو 2 0 هموقبدارأ اهنا ل هتك ليقو مهتاغلب ىلاعت هللا ىلا مهن :وعدب ومهتنسلاب مط

 ةوعدتناكو هموق ناساب لسرأ اذالوسرلانالبقو ىوعدلا مومح ىف مهسنجر يغنم مهعم لخ ديف
 :ءلقنو هومهف اذافكلذىف ميياعةجلا مايقوهنعمهمهفل برقا ناك «ءوقناساب هباتك ناكوةصاخ

 باتكسلا ناك اذاوهلهأريغ نموه نم كلذىلا جات< ناهميهفتوهنايدب مج ارتلا تماقؤهملع مهنعرشتتا

 | تو ناعم ميلعت ف نيردهنجلاداهتجا غاب أ كلذ ناكت اغلا نابل فالتخا عم دحاو غلب ادحاو

 اًسَب نم ىدهم وءاشي نم هللا لضيف) هلوقوهماكحأ أوه دو دح عيججو ,همولعوهرارسًأوهضماوغوهدئاوف

 ىذلا ىنعي (زب زعلاوهو)ءاشيام لعفي لضلا ىداطاوههتلاو نييبتلاو غيلبتلاال هيلع سيل لوسرلا نا ىنعي
 تارالابدارملا (اننال (ىسومانلسرأ دقلو) لجوزعهلوق ُ هلاعفأ ع بج ( ميكحلا) باهيالو ىلغي
 تازجملانم كلذ رب_غورحبلاقافود ءاواصعلا لم مالسلاوةالصلاهيلع ىسوماهءاجىتلاتازجتملا
 رفكلا تاماظ نمةوعدلاب كموق جرن أى أ(رونلا ىلا تاماظلا نم كموق ج رخأن أ)ةرهابلا ةميظعلا

72 



 نوط تا هنالهءلكر كم لاوهفاهءازجاط دعأو سفن لكبسكتنام لع نم نال ةدودحلا ةبقاعلا ىنعي (رادلا ىقعن ارافكلا 1

 فرشالا نب بعك م عدارملا (السممتسلاورفك نيذلالوقي دزورموب أوىزاج سنجلا دارا ىلعرفاكلا مهبد اريام ةافغغ ىف مهو 1 ٠

 00 لق)ةبآلاهذهالا ةيكمىهءاطعلاقاذطوالس ممتسلاولاقدوهبلاءاسؤرو . ١
2 9 

 نيئزوتسلا دارأل بقولهجإبأ يبا الا اي ايراد سو لال ١

 ىلاعت اوفو 1 ورانلانواخ دي نيحةوخآلا ف ةمو ذل ةيقاعلا مطونينمؤمل ديل

 هلوقب هللاهيمأ هللا دنع نءالوسر دمت نوك رافكلاركنأ ا (الس ممتسلاورفك نيذلا لوقيو) ٠

 ىلعهللاةداهشب دا ارملا(مكنيب وىنيباديهشةللاب فك )كتوبناوركن ؟نيذلارافكلاءال اؤط دمع ايلق ىأ (لف)

 هقدص ىلعةلادلا تارهاقلاتايآلاو تارهابلا تازجتملا نمهيدب ىلعرهظأام مسو هيل عاتلا لص دم ةوبن
 كنوبن ىلع دهشياضي أ ب اتكلا لعهدنع نمو ىنعي (باتتكلا ٍلعهدنع نمو) هللا دنع نمالس ىمايبن هنوكو
 دوهملا ءاماع مهنا سابع نبأ نع وعلا ىورفوه نم باتكلا لءهدنعىذلا ىف اوفلتخاو اهتعصو دمتعاب

 هيلعةهللا ىلصادخم نا را ءليجنالابى :راصنلا نموةاروتلاب دوهبلا نماملاعناك نملك ناىنعملاو ىراصنلاو

 مهنمهركنأ نم هركن ًاوهب دهش نم كلذب دهشامهيف هنوبن ىلعةلادلا لئالدلا نمد جي لهنلا نمل سم لسو

 اذهىعشلاركنأ او مالسن هللا دبعوهةداتقلاق هنوبن ىلعاضي | باتكلا لهأ اونمؤم مهنا ليقو

 هد_ذع نموريبج نبديع_سل سنوي لاقوةرونملاةن دملاب لسا ًامالس نب هللا دبعو ةيكمةروسلاهذهلاقو

 دهاجمو نسحلالاقوةيكمةروسلاهذهو مالسن هللا دبع نوكي فيك لاقف مالس نب للا ديعوهأ باتكلا

 ملعرلعيال ىذلابوةدابعلا كسي ىذلاب نكىندملا نوكيلوقلا|ذه ىلءوىلاعت تلاوه با كلا لع هدنع نمو

 لوقا ذهو هيغل «مكح ةدك ىلع دهشي الهلا ناهبشالا جاجزلا لاق منيو ىندباديهشوهالا ظوفحلا حوالا ىفام
 هيقفلاودب زاذوم دهش لاقي الف لصالا فالخ هناالا از ئاج ناكن او فوصوملا ىلعةفصلا فطع نال لكشم

 ميلارسكبب اتكلا لعهدنع نموأر ق نمةءارقلوقلا| ذهةحصل دهشي نكل هيقفاادب زاذهيدهش لاقي لب

 ةءارقااهذه ل يادوب اتكلا لع هللا دنع نمو ىندملاو لوعفمللءانبلا ىلع هريغو سابع نب |ةءارق ىهولادلاو ا

 هيفاملرهاب ناهربورهاظز جم هب تئج ىذل'نآرقلانأ ملع نم ناهانعم ليقواماعاندل نم هانماعوهلوق

 محشي وىنيبا ديهشناك ةفصااه ذهب مع نف ةيضا.ملاممالا نعو بويغلا نعرابخالاو ةغالبلاو ةحاصفلا نم

 «مالسلاوةالصلا لضف أ انيدن ىلعو لسو هيلعةللا ىلص ميهارب|ةروسريسفنإلب هباتكرارسأوهدارغ لعأةنلاو
 ىهو نيتي الار اى ار فك هللا ةمعناول دب نبذل! ىلارتمل اى اعتو هناحبس هلوقامعو نيني[ و سةيكمىهو ||

 ةعب رأوةئامعب رو فال ةئالثو_ةلك نوتسوىدحاو ةئامنامتوةبانوجوناتنثال_قوىدحا ||

 نر نونالثو ١

 د« ميحرلا نجرلا هللا مسي لع
 لزنملا نار قلاوهباتكلاودمتايكيل'هانلزن أب امك اذهىنعي( كيلاهانازن أب اّمكرلا) لجوزع لوقو
 تاماظلا نمدارملاو نآرقل || ذهم ىنعي (رونلا ىلا تاماظلا نم سانلا ج رخل لس و هلع نبا ىلص د# ىلع

 ىلعليلد «يفوةنلاهجر ىزارلانيدلار فن مامالا لاق نا.الارونلاب دارمل 0

 تاملظلا نم سانلا جرختللاق ىلاءتهنالا دحاوالا سبا ملا قب رطوةريثك عدبلاورفكسلا قيرطنا

 وهورونااب ىدطاو ناميالا نعربع و عجة مو تاماظا.لالضلاورفكلاو لهجلا نعربعفرونلا ىلا

 اد_-اوالا سلف ناميالاوإ لا قارطامأوةريثك لهل اورفكلا قرطنا ىلع لدبكلذودرفم ظفل

 «(ةنآنوسو ناتتثاةيكم مالسلا هيلع ميهارباةروسإ ( تلاع (نزاخ) -- ( ٠ ١

 رهظأاع (مكسي وىندب |ديهشهللإب ا

 ءابلاو ىتلاسر ىلعةلدالا نم

 لع هدنع نمو) زيي

 زعهاوهليق (باتكلا
 حوللا باتكللاو لجو

 . نم ةءارقدإ -- كد طوقا

 تابع نمدأرت

 2 هماعنم لعنال

 نموه نمو ليقوهفطلو

 هتعنب نودهشب مهالاوماسأ

 ليقو ةبآلا هذه تاز ىف

 مالسلا هيلع ليربج وه
 فطعلابر لا عضوم ف نمو

 عضومقوأ هللا ظفل ىلع

 رادلا لل ىلع امعلاب عفرلا

 هللا ئكربدقتلا ذارورجملاو

 ردقم اب عفتري باتكلا معو

 العاف نوكسف فرافلا ف

 نمو نم ةلص فرظلا نال
 نمريدقتلاو ىذلا ىنععانه

 باتكلال ع هدنع تن

 وحن لعفلا لم ل معية لص
 هوخأأرادلا فىذلابت ريم

 هوح ًارادلا فرقتسا ىذلاب

 ءادتبالاب علا عفتري |

 يسحر نحرلاكقا عر
 جرختل) ةركنلإةفص عفرلا عضوم ىف (كيلا هانلزن 10 عم تانك اذهيىارجوتع اتوا باكل

/ 



 بقعمال مكحح هللاو)

 همكم دازال (همكحل

 ئشأ اىلعرك ىذلا بقعملاو

 ىذلا ه«-ةقيقحو هلطبسق

 درلاب هبقعي ىأ هبقعي
 بحاصا ليقهئمو لاطبالاو

 ىفقيهنال بقعم قحلا

 باطلاوءاضتقالابههعرغ

 ىلعو لابقالاو ةبلغاإب

 ساكتنالاورايدالاب رفكلا
 همكحل بق_ءمال ل-#و
 ليق هناكلاا ىلعيصنلا

 ام”ةمكحاذفان مك هللاو

 م. رسوهو) ارسساح دي رث

 ليلق امعف (باسحلا
 دعب ةزخآلا ىف مهبساحب
 ركمدقو) ايندلا باذع

 ميايبناب ةيلاغا مالا
 قىدوركملا ةداراركملاو

 ركم الكم هركم لعج م ةيفخ
 لاقف هركمىلا ةفاضالاب

 بسكنام لءب)هلوقب كلذ

 لعيسو سفن لك

 مغنف ضرالا ىتانانأاو ريلوأىنعملاو كريثلاراد ىف صقتدقف مالسالارادىدازامناف كرشلارادحتف

 ايعنب|لوؤاذهو نوظعتيذ نو ريتعبالف مضار ىلاوح ضر أ د_عباضرأل_سو هيل ءهللا ىلصدمح

 كلذناك ابي رخو ارهقرافكتلادالب ىلعاولوتسا !ذانيما_ىملانا كلذو نب رسفملا نمةعاجوةداتفو

 مب رخنف ضرالا ىقانانأ ا وريماوأ ىنع ماو ضرالا بارخوهليةوهدعوامهلزجني وهنيدرهظيومدنجزعيو

 ركع نعو اهلهأ ضبقو ضرالا بارنوه دهاجم لاقو كلذ لثم مي لعفن نأ ن وفا الف اهلهأ كلهنو

 7 ةبالهنلا نالوقي سو هيلعهندا ىلص ننال وسر تعمسلاق صاعلا نب ورم نب هللا دمع نع(ق) ءاهقفلا

 دعا اع قبيملاذا ىتح ءاماعلا ضبقب لعلا ضبقي نكلودابعلا نمةياور فو سانلا نمهعزتنياعازننا معلا

 ةملثماعلا تومدوعسم نبهنلادبعلاق نسا لاقواول ض أ اولضف لعربغب اوتفافاول -ةالاهجءاسؤ رسانلا
 باهذهضبقو ضبقي نأ لبق ملعلاب كيل عاضيأأ هنا دبع لاقوراهنااو ليللا فلتخ ا ام ئئاهد سال مالسسالا ىف

 سانلا كاهرخالا لتي لو لوالا تالهاذاذرخآلا لعتر ىتحلوالا تب امريخ سانلا لازبال ن املس لاق وهلهأ
 ءاماعلا فار طالابدارم اقلوقلا !ذهىل_ءفءاماعلا كالهلاقسانلا كاله ةمالعامريبج نب ديعسل لهقو

 ءألا نط ىدحاولا ل دت_اوفارشالا فارطالالاق بلع نع ىرهوجلا كح سانلا نم فارسشالاو

 مشب قم ةليبق لك ٍفارطأ + ىنمتدرواذاك<ب وائئلاساو قدزرفل:لوقب

 آنه قيليالف حصن اواذه نالىل وألوالالوقلا ىلعريسفتلاو ىدحاولا لاقةايبق لك فارشأ ذب ربلاق

 لاقي نأريدقتو عضوللاا ذوب قيال جولا اذهنااضيأ لاقي نأ ن كم وىزارلا نيدلار فن مامالا لاق عضوملا
 دعب صقتو زعدعب لذوةايح دعب توموةرامم دعب بارخ فالتتالا نمامندلا ف ثدحنام لك نأاوربلوأ

 :رفكلاءالؤه ىلع مالا هلنلابلقي نأأمهنم .ؤيىذلاا فةسوسحم ةدهاشمتاربيغتلاهذهتناك اذاولاك

 لاصيازوجاضي أ هجولا|ذه ىلعو نب رهاقاوناكن دعب نب روهقمونب زب زعاوناك امدعب نيلياذ مهلعجيف
 بقعل اوهئاضقل ضقانالو همكحل دارال ىنءي ( همك بقعمال كك هنلا او) ىلا ءندل اوقد هلبقامعمالكلا

 ابلطلاوءاضتقالاه ع رغ بة هنال ىقعم قل! بحاصا ل يق «نمولاظبالاو درلابهريغ بقعي ىذلاوه

 رسشلاو ريم ابةازاجملل هبساح نم ماقتنالاعب رسدب رب سابعنبالاق (باسحلاعي رءوهو) ضقت
 ئىئ ىمالكلا طسب مد ةندقو مهبلاباوثلالاصي اب نينمؤملاةازاجو م-ممم ماقتتالاب رافكل ةازاحذ

 نيذلاةيضاملا مالا نمةكم كرمشم لبق نم ىن» (مهلبق نم نيذلار كمدقو) دج تبت تايب عرس

 نوعرفو مهارإابدورعركم امى. ثمرعشيال ثيح نم ناسنالا ىل اهوركملا لاصياركملاو مهاينناباوركم

 و رك املا كم عيج ىنعي ىد> اولا لاقو مهركمءازجةننا دنع ىنعب (اعيجر كسلا | للف ) ىسيعب دوهبلاو ىسوكب

 ركلملاناىنعملاو رضلاو عفنلاهيلاورشلاو ريملاه ديب هل قولا عيج.ر ك-!افهن داراو هقلخ نم .وه ىأ ه:موهل

 لاكن م لعف دق لق هناك م هركم نم4 نامأو لس .و هيلع هللا ىلص ىذلل ةيلست | ذه ىف وهدا راوهنذابالا ر ضيال

 0 | ف ؟سمالا ناك اذاهرض هنلادارأ نمالا اورضي لف مهعيذد ل ثماوعتصو مهلعف لثمرافكلا نم مهلبق

 ميج ناىنعي (سفن لك ب سكنام لعس) نيقولخلا نمدحأ نمالةنلا نمالا فوخلان وكي النأب جو
 أ :ام لكو كل ذكن اك اذاو عوقولا عنتمم مولعملا فالخ واهقلاخوهو هلل ةمولعماهتاريث ان ودابعلا ب استك ١
 هلا ىلع دبعلا ةردقالف كلذ كن اك اذاو ع قولا منتمم ناكهم دع لعام لكد ع وقولا ب جاووغفهعوقو
 1 1 2 نبرك الا رافكلل ديعو هيفوهن دار او هنذابالاررض ل_هحالوهنلا نم لكلا ناكف كرتلاو

1 1١4 
١ 
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 نكست :؟ناواهف ىن يني دامنلا لهاا رت تاك يا ا وبي وهو تببلاب نول

 : باتكللامأ | كاع وام .ه:وءاشتامو>كنافةرفغملا اودد هسلا لهأ ىف ىثبنأ اواهم» .ىبوعاذ ةواقشلا لهأ |

 هجر لسيق مأقثالثءرع نهىقب دةنوكي لجرلانار اثالاضءب فدر ,ودقودوءسمنا نعدلثم ىورو

 هللا لصةننالوسرلاةلاقءادردلا ىنأ ن و دمسا ىورو ل سرحعل ىوغبلا هرك ذاذكهةنسنيثالثىلادميف

 باتكلاىف نهنمىلو الا ةعاسلا فر ظني لولا نه نيقب تاعاسث الث ىف ىلاءتو كرابت هللا لزنبي لسوهيلع

 ضع ىف صوصحلا | ىلعةبآلا ىنعم لح نمءاماعلا نيمو تدي وءاشيامو ميفهري_غد-ًاهيفر ظنءالىذلا |

 مدقتملا هلا نءاضوع رثنآ كح تابئاو مدقتملا كلا خسن تايئالاوو لإ دارملا لاقف ضءب نودءايشالا
 هيف سيلا ةظفحلاناويد نمءاشيامةللاوحميف مهاوقأو مدآ ىن:لامع أ عيج نو.:كب ةظفحلاناليقو |

 هبيف قداصوهو مالكلا ن«كلذوحنو تجرخ تاخدتب رش تاك لئاقلالوق ل م باقعالو 1 ْ

 سيلا موب ناك اذاىتحهلكل وق ةلا بتك ىاك- !!لاقو د كاحضإ!|لوق اذهو باقعو باوثه« ةأمتش

 توميكةماةيدمل دوس ثا ةعاطب لمسب ل بلاوع سابع الات داقمالو باو س١ 1

 تيثيىذلاونفهتعاطفوهوتوعمت هللاةعاطبلم-عيلجرلاوه تبثيىذلاو وحميىذلاوهفهلالض ىلع |
 هللاو> ريبج نب ديعسلاقوهلج عيل نمت وهبهذيف ولج ًاءاج نه ىنعيءاشيامهتلاوحمب نسحلا لاقو

 بونذلا نمءاشيامهللاو>ةمركعلاقواهرف_غيالفاهنمءاشيام تبث واهرفغيفهدابع بون ذ نمءاشيام ا

 عيب رلالاقو سم.ْثلا تدشي ورمقلا ىنهيءاشيام للاو>ىد لا لاقوتانس- بونذلالدب تبث, وةب ىنلاب |

 ليقوهي>اص ىلاهدروهتينأهءاقب دارأ نموهكسم أ وها هنومدارأ نغ مونلا دنع ناااهضبقي حاورالا فا ذه |

 هللاوحعلدقو ةليقت_.ملاةئسالرخا كح تينا وهاحمةنسلا تذماذافاهمكح ةنس لك لوأ ف تيثي هللا نا
 3 نال قوةقدصلاو ءاعدلاباهوحمب مب اتكسلا ىةتبشم ىهف بئاصملاو نما فوهليقوةرخآلات ِ ب وايندلا

 لهأبهذمتلق نافدي ربام كح وءاشيام لعغي.هدعدحال ضارتعءاال ءاشإام تش ؛ وءاشإاموحعهللا

 اا 0 تب كنة قربا“ ل ملا ناةنسلا

 ْ ا ءاديلانا اقتل ديم ادبلاف يبعنم ل عتشفارلا 7 نس ه1 ردقلاوهاضقلا بوعي

 هاذه ٠ نعءباوحلاوتش وءاشامهللاو>عهلوقب اوكسكو هدقتعاامفالخ هلرهظي مأيشدقتعنأوهوهنلا |

 كلذكناك اموةصوصخنا هناذ مزاول نموهو ىلزأ |ميدقهللا لءنالداسغاار هاظ لطاب,بهذماذه نا ةلئسملا

 ىلاعتهلوقو ةبالادذهريسفت ىف ىزارلا نيدلار فن مامالاهرك ذاذك الا هيف ليدبتلاو رييغتلالوخد ناك |
 1 ما ظوفحلاح والا ى مسولدمع الوريغيال ىذلا ظوذحلا حو الاوهو باتكسلا لصأ ىنعي تل 1 ماددنعو) |[إ

 0 اهاكمواع !!نا لقوةلزنملا ب تكسلا خسفت هنموهيف ةتبثم ءايشالا ميج نال باكا |

 ىوروا م «ئشريغيالىذلا باكساا مأوءاشيام تبشر وءاشيامهنمةللاوحمع باك ناباتك اممسايعناأ]

 لكميف هلل ةنوقاي نم ناتفدهل ءاضيب ةرد نم ماعةئا س2 ةريس.سماظوفح احول هلل نا لاق سابع نبا نعةيطع أ
 باتكلامأ نعابعك سابع نب! لاس وباتكلا ما هدنعوت بدي وءاشامةللاوح: ةظاط نوتسوةناهلث مود ||

 نء«ىنعي( مهدعن ىذلا ضءب )داب ينعي (كشي رئاماو) نولماعم ةاموهقلخامو قئاجوحاع نارك ا

 مهبلاةلاسرلا غيلبتالا كيلع سيل ىي(قابا كيم عر دج رن نأ لبق نفي (كنيفوتتوأ) باذعلا |

 مطاسمعاب . م زاجنف ةمارةلا موي مويساهتن ا نيلعو ىنعي (باسحلاانيلعو) ميم ميقأمسا غالبلاو ا

 لسداد رافكر.لوأ ىنعي(اهفارطأ نم ماهص#. .:ضرالاىتانانآ ادري وأ) لجوزءهلوق ُْؤ

 هنمذدا ارانب متل ارثكا ًالاقاهفار طأ نماهصقنن كر كا ضر أ ىنعيضرالا ىنأنان ًأتايآلا لو هيلعهللا ا

 ىأ (باتكلا مانع و

 قولصهو تانك لك لع)

 اماو) هيفبوتكم اك
 مهدعن ىذلا ضعب كندي رئ

 ترادامفيكو( كنيفوتتوأ

 مهعراصم كاني رأ لاخلا

 لازنا نمم_هان د_عوامو

 كانيفوتو  مويلع باذعلا
 كيلعاماف) كاذ لبق

 كيا بعيج (عببلا
 بس ةلاسرلا غيلبتالا
 انيلعو (با.حلاانءاعو)

 ىلع مهؤازجو م-ماس>

 كنميمالف كياعالطامعأ

 لمتستالو مهض ارعا

 قأنانأاورباوأ) مهباذعب
 ةرفكلا ضرأ (ضرالا

 (اهفارطأ نماهعقنن)

 نء«نيماسملا ىلع عتفامب
 راد صقننف مهدالب

 رادف ديزنو برسحلا
 تايآ نم كلذو مالسالا

 يشار نلاو ههنا
 هنلج ىذلا غالبلا كيلع

 نحنف كلذءاروامب متيعالو
 كاند عوام متو هكيفكسن

 رفظلاوةرصنلا نم



 مح تفو لكل (باتنك

 ىأدا,علا ىلع سكب

 هيضتقنام ىلع م هيلع ضرغيب

 (ءاشيامةتلاوحمب) هتمكع
 هخسسن» اشيام خسفي

 واءعاشب امهلدي ,(تشو)

 وحب وأ خو فمر يغاكرتي
 ءاشيامةظفحلا ناويد نم

 وحميوأ هريغ تبيو

 تش ونياتلا رفك
 ناح نم تبع وأمهناي ١

 تبثيو هسكعو لجأ
 ىل د وةزج وى اشو ىندم

/ 

 وأ كاذاؤاعبتس مق ماع اذهل اوزنب مهفوح ناك لو هيلعنلا ىلص هللا لو هر كلذو (باتك

 | 00/هيف عقياتفوو هيف ءبتك دقاباتك ءاضقءاسق لكل ن !لجوزعهلهاربخ أهلوزن نول اوناك

 ٠ 0 اياتك ركل. ردتتربخأ هوم ::ةبالاف ليقو هيفهتن اد قاباتك ساوإ-أ الج لكل نا ىنكلاورخأتي

 ب ماكلذو (تبا ا ممارجتلا هيفلزني تقواهنءباتك لكل ةلزغلا بتكلان ا ىنماوةدمو

 وادغ هفالخ مه ىمأي مث مويلا ماي هباعصأ ىمأي ادت نا اولاقف ةلسو ه.لعهتلا لص هللالوسر ىلعاوذرتعا
 ايعسلافتدشي وءاشيامةنلاو>ب هلوةب ضارتعالاا ذه نع نبا باج أه سفن ءاقلن نمهلوقي هناالا الذ بيس

 هالذ نمءاشيامتبشي و هلدبب وهخسنيف ضنارفلاو مئارمثلا نمءاشيام هللاو> ةداتقو رب بج نبا

 3 دي وةواقشلاوةداعسلاو ل_جالاو قزرلاالات ب وءاشإ ام هتناوح ع سابع نب |لاقوهل دبي الو هخسني

 ةكطنلاب ماذا لوقي لسو هيلع ثلا ىلم هنلا ل وسر تعمسلاق ديسأ نبةفيذح نعىورام لب وأتلا اذه ةعص
 هرايلاقماهماظعواه+ راه داج و اهرصب واهعمس قاخواهروصفاكلماهيلاهنلا ثعب ةإيل نوعب رأو نان

 * كلا بتكي وءاشيام كب رلوقيف هاج برايلوة,مث كاملا بتكيفءاشيام كب رىضقيف ىثنأ مأرك ذأ
 يما ىلع دي زيالف ةفيحصلا كلملا ج رخ مث كلما بتك,و ءاشيام كب رلوقيفه«قزربرايكللالوقي

 و لسو هيلعهللا ىبصهننالوسر:؟دح لاق هنع ىلا هز هننا ىضر دوعسم نبا نع (ق) ملسمهجرح اصقش

 ةذمن وك, م'كلذ لثمةقلع نوكيماموب ني»ب 1 رأةفطن همأ نطب ىفع مج عدح أ قاخ نا قو ددملا قداصلا

 0 قرن ورابف خت :مديعسوأ قثوهإج أ وهقزربتكيت الكب راباكلمهفا ث عبرت كلذ لثم

 . 000 ااا وهنبي نوكي ام ىتح ةنجلا لهأ ل معب لمعيل مدح ناهريغ
 1 ست رذالااهننب وهنبب نوكي امىتحرانلا له أل معي لمعيل 5دحأ ناو اهلخ ديفرانلا لهأ
 قازرالاولاجآلا نابع رصد - قىذلاو ثي دا اذهتلق نافاهاخ ديف: 1|لهألمعب لمعيف

 10 زليحتسؤلزالا ىف هماعوهللاهردقاعريغتتالةواقشلاوةداعسلا!ذكو

 يكفرمعلا فدي زتمحرلاةأدنامحرل!ةاص لضف ىف حص د ةواديعس قكلاوأايقش ديعسلا باقني نأ

 . !!ناةيعطقلا ل ئالدلاب ررقتدق تلف تنثشي وءاشدام هللا وحدي ىل هت هلوق نإ 0

 تقوى توعادب 01000 1عا ذاق ءوجان ىلع ولعملاةفرع٠ معلا ةقيقحواهريغو قازرالاو لاجألاب

 اذا ةنوم دقتسيالو ةعاس نورخ أ تال مهلج أءاجاذاف ىلاعنهلوقوهو هدعب وأ لبق تومي نأ لاحتسا

 ادب زناهنا نم محرلاةلص لضف ىفثيدحلا فدرواممع ءاماعلا باجأو سقت الودي زتاللاحآلا نأ ىلع

 ف . د ًاةرامعو تاءاطال ىرفوتلاب هرم ىفةكربلاب نوكن ةداي زلاهذهن امنه حيحصلاةب وجابر معلا

 ىفةكن الملل ر هظيام ىلإ ةيسذااباهنأ اهنمىناثلاب اوجلاو كلذريغو عايضلا نعاهتايصوةرخآلا ف

 لا اعدت 2 ةنسنوعب رأهلدي زاهلصو نافهجر ل_مينأالاةنسنوتسالثمدب زرمعنا ظوفحلا
 وصت نم نيقواخءللر هظي ال ةبسنلابىأ ت تنثي وءاشام هللا ودع ىلاعن هلوق ىنعموهو كلذ نم مقيسام

 هذ 2 0 نالاضإ ًارهاظلا ف روصتيفايقشديع_-.لاواديعس كلا بالقن ااماوةدايزلا

 للا ديري دقوةداعسلاىلاةواةشلا ن هبلقنيو بوت دقهوحنو ىصاعلا اذكوةداعسلاىلاةواقشلا

 ول ةعاملاب رامتعالا اذه لصالاوةواقشلاىلاةداعسلا نم باقنيف هدر سل

 : اربد ملا لصأو ملعأ تناول دبة يالو ريغتيال ىذلا ىزالاهئلا لع نمدارملاوهوهلدبهنها متخعامو

 زيف ظغالارهاظ هيضتقي يش لك ىف ةماعا هلعخ-اهرهاظ ىلعةآلا لج نء«ءاماعلا نفك تايثالاهدضو '

 3 نعا ذهول هنو رفكلاو تاب ناهالاوةواقشلاوةداعسلا ف لوقلا اذكولجالاو قزرلا فءاشيام

 5 30000 لاو زراوسبوتراشاوتاطنلارسبلب نر وا

 اهموص



 كر الوهتلادبعأ نا ىلا لزنأ ("8) اهفت مانا لف ىأ ني رك ذل ب اوجوه (هب كر هالو ادبعأ نأ ت صام الق)

 ديحوت ىلع تالاد تاي ؟هيفدرودق هنالهتامحب نارقلا نوركنيال ب ازحالا نا تاقهضعب رك نمبازحالا
 ةاروتلا باتككابدارملاناىناثلا لوةلاوادب كلذ ن وركسنيال مه و١ تمكحو هءاعوهتردق تايثاوهللا

 نم لسأ نموهباصأو مال_س نبهللاد رع لة ىراصنلاو دوويلا نمار ماسأ نبذلاهلهابدارملاو ليجتالاو ١

 نآرقلإب اوحرف مهاوس نكةرشعوةشبحلا ن«نوثالثونارجن نم نوءب رأالجر نو ام مهو ىرادنلا
 نءنيكرشملارباسو ىراصالاودووملا نم باكل لهأ ةيقب ىنعي بازحالا نهوهوقدصوهباونمآ مهنوكل
 لهأ نمهعم نرمو مالس نب ةللأ دبع مسأامافءادتبالا ىف نآرقل' ىفالماق نورلا رك ذناكليقوهضعب ركشي

 هللاررك املفةاروتلا ىفهرك ذةرثك عم نآرقلا ف ن<رلارك ذةإ_فمهءاس ىراصنلاودورملا نمباتكسلا
 امبنوحرفي باتكلا,-هانيت ا نيذلاوىلاهتهللالزناف كاذب او-رف نآرقلا ف نجرلا ةظفارك ذىلاعت

 باتتك لسوهيلعهللا له هللا لوسر بك 1 ثالذهضءب رك نمةكم كر شم ىنع.بازحالا نمو كلا لزنأ
 ةمايسمن ونءنةماعلا نجرالا نجرلا فرءناماولا ف محرلا نجرلاهللا حسب هيف بتكة يبي دحلا م وب ملصلا

 اوناكمهنالهضعب ركشي نم بازحالا نمولاقاسءاوىب زوهلق نجرلاب نورفكي مهو هللا لزناف باذكلا
 كرشأالو) ءدحو ىنعي (هللادبعأنأت سعات اداب لق ىأ( لق ) نج رلانوركسدي وهللا نوركنال

 ةمايقلامويىج صنعي (ب امهيلاو) سانلاوعدأه»نانجالاىلاوهنلاىلاىأ (وعدأ هيلا) أيش: (هب
 اذهدمتاي كيلاانلزنأ مهناسلو مهتاغلب ءايبنالا ىلع بتكلا انلزنأ 5ىأ (ايب رءاكحهانازتأ كلذكو)

 فيلاكتلا عيجهيفنالاكح نآرقلا ى.سامناو كموقناسلو كناسلبابب رعنكرقلا وهوباكلا
 ليبس ىلع <لا سفن لعج مكحللا بس نأ ارفلا ناك اماق ماربالاوضقنلاو :مارخلاولالحلاو ماكحالاو

 نألو) ىنعملا كا ذلا كح هامسهاضتقم لمعلاو نآرقلا لوبقب قاما عيج ىلع كحال هنلانا ل يقو ةةلابملا

 مهماب [ةل هىلا م سو هيلع هللا بص هلل'لوسر اوعد نيكرمام اناني رسفم ا روهجلاق (مهءاوهأ تعبنا
 سدقملات يبل ةالصلا ىف مهماب [ة-عب اتم هيدارملا بئاسا نبالاقو كلذ ىف مهتاوهأ عابتا ىلعهنلاهد_ءوتف
 ىنلإ هيف باطخلارهاظ ل يقو قا ىهةبعكلا كتلبق ناو قملا ىلع كن ابى ( معلا نم كءاحام دعب)

 هب ىمأا<:مايقلاوةلاسرلا غيلبت ىلع سو هيلعهنلا ىلص ىنال ثحوهلقوهريغهب دارملاو لسوهيل علا ىلص

 هريغناكر ذحاذاةبت م ىلعأوار دق مظعأو ةلزنم عفر أوه نم نال نيفاكملا نمهريغري نحت كلذ نمضي و
 دقلر ؟ىلاعتهلوق 8 ظفاح الور مصان نم ىنعي (قاوالوىلو نمهللا نم كلام) .فوالاقي رطب هنو دوه نم

 .وهيلعةللا لص ىلا نونءي لجرلا اذهنااولاق نيك رسث!ليقودووبلا ناىور( كالبق نمالسرانلسرأ
 ايندلا كرتودهزلابالغتشم ناكل هللا لوسرهنا معزي اكناكولاولاقو كلذ هيلعاوب اعفءاسنلا ىفال!ةمههل سيل

 انلعجو) دمحاي كالبق نمالسراناسر أ دقلو لجوزع هلوقب هبهوباعامجو ةهب ثلا هذه نع لجوزعةللا ب اجاف

 كلذ حدقي لفةب رسةئامعبسوةرح ةأ سما ةثاملث مال لاو ةالصااهيلعن اهلل ناكدق هناف (ةب رذواج وز مط
 كيلع نوبيعي فيكف هتّوبن فاضيأ كلذ حدقي ملفةأسماةثام مالسلا وةالصااهيلعدواد هيبالناكو هنّون ىف

 امونوحكنيو نوب رشي ونواك ايكالبق نمالسرانلسرأ دقلو ىنعملاو كتّوبن فاحداق هنؤا_هو كلذ

 اذه (للانذإبالاة اب ىنأي ن أل وسراناك امو) نو> كي الو نوب رشبالو نواك أيالةكنئالم مهانلعج

 أوحرتقاوتابآلا ملسوهيلعةنلا ىلص هللا لوسراولأس نيذلا نيكرشملا نمهريغو ةيمأى بأن للا دبعل باوج
 لوسر مهانأدقوةوبنلا تابثاىفةيفاك ةدحاولاة زجل ا نأب اوجلااذهرب رقتو تازمتملاهيرينأهيلع

 لو.رلانايناوأيش هيلءاوحرتقي نأ مهافرشبلااهلثم نعزجتب ةريثكت ازكع )سو هيلعهللا ىلصةنلا
 لجأ لكل) اهزهظ: لاش ناواهرهظأءاش ناذ لجو ءهنلا ةئيشم ىلا ضوفموهرلب هيلا سل تازجتللار

 ةدامعل راكن أه راك ناقد

 اذاماورظناف هديحوتو هللا

 ماعدا 2 نوركست

 الثاو هللاةدامع بوجو

 (وعدأ هيلا) هب كرش

 هريغ ىلاوعدأال اصوصخ

 (بام)هريغىلاال(هيلاو)

 لشمنولوقتمتأو ىدج يع
 مراكنال ىنعمالف كلذ
 لثمو (مهانل ازنآكلذكو)
 ارومًامهانلزنأ لازئالا كلذ

 هديحوتوهللاةدابعب هيف
 هئدىلاو هيلاةوعدلاو

 اح )ءازجلار ادب راذن الاو

 ةيب رع ةمكح اهب 0

 برعلا ناسلب ةجرتم
 اوناك لاحلا ىلع هباصتناو

 هللا ىلص هللا لوسر نوعدب
 مهكراشي رومأىلا سو هيلع

 تعبنا نألو) ليقفاهيف
 نم كءاجام دعب مهءاوهأ

 ملهااتوبث دعبىأ (علا
 نيهاربلاو ةعطاقلا جيجا

 نمةنلا نم كلام) ةعطاسلا

 كرصنبالىأ(قاوالو ىلو
 قاوهنم كيقيالورمدان

 جييبلا باب نم اذهو

 ىلع نيعماسال ثعبلاو

 نأو نددلا ىف تابثلا
 ا كلل ع لاو لوا
 ةوحاب هك انيعسا كول

 ىلصةللالوسر ناكفالاو

 ةدش نم مسوهيلعفللا

 هنوبيعياو ناكو ناك#ب تابثلا
 نوحرتقي و دالولاو جاوزلاب

 ةب ابا, نأ لوسراناك امو) ادالوأوءاسن (ةب رذواجاوزأ مهاناعجو كابق نمالسرانلسر أد قاو) لزنف خسنلا نور كسني و تايآلا هيلع
 لج الكل ) هللا ىلا كلذامن اوهموقهحرتقيبام ىلع تايآلا نانا هعسو ىف سبل ىأ ( هللا نذابال



 ملاذ 0 رش هب ومن | لب :ىأةعطقتاامأ ىلع( ضرالا فريال بهنوبنتمأ (

 | دوك نارغ نملوقلا نمرهاظبء رشم هن همس, لب (لوقلا نمر هاظب م 0 ءاكر ههنوكنأ ىف دارملاوئشباوسبل مهنارع

 مهديك (مهركم اورفك ننال نيزلم) اهوقيمسع ءامسأالا هنود ن* «نوددعتام 4) م-يهاوفاب مطوق كلذ هلوقك

 نعاودصو) ماكر شن

 هللا ليدس نع (ليسلا

 اهحتفب و فوكداداا مضب

 نيماسملااو دصو هانعمو مهريغ

 للضي نمو) هللا لياسن ع
 دح | نم(داه نمهلاف هلا

 مه) هتءاده ىلع ردقي
 (ايندلا ةويحلاف باذع

 ندم عاون أ ورسالاو لتقل
 (قشأ ةرخآلا باذءاو)
 نء*مطامز) هماودلدّأ

 نم ظفاح نم(قاو نمهنلا

 ىتلاةنجلا ل-ثم) هباذع

 ىتلااهتفص (نوقتملا دعو
 هعافتراو لثملا ةبارغىفىه

 ىأفوذحم رملاوءادتبالاب

 وأةنجلا ل ثم كيلع ىلتيامف

 اهنحن نم ىرحت ) ربما
 ةفص لوقت ام ( راهنالا

 (متاد اهلك أ)رمسأ ديز
 مطقنال دوجولا تا داهرمت
 خسنيال متاد (اهلظو)

 سم.شلاب ايندلا ف خسنيإك
 (اوقتا نذلا ىبةع 2

 قع هفوصوملا ةنحلا ىأ

 مهرمأى هننم ىنعب مهاوقن
 رانلا نب رفاكلا ىقعو)
 (باتكلا مهاتنت 1نبذلاو

 دوجلا نم مسأنم ديرب

 نمو هوحنو مالس نباك
 ةشحلا ضرإب ىراصتلا

 كيلالزنأا_نوحرغي)
 ىلصةننالوسر ىدعاوب زن نيذلامهترفك مهو مهيازخسأ نمو ىأ(بازحالا نمو
 ١ الانو رك ذياالاوناك موال (هضعب ركض نم) امهعايشأو بقاعلاو ديسلاو هباهح أو فرشالا نب بكت ةوادعلب )سوهيلعهتلا
 ةلانمدولدب موف رسام كا ذريغو مالسلاو الملا «يلع دجم ةوبن نورك-يوناكو مهبتك ىف تباثوهامم ىفاملاو ماكحالا ضعب و

 ا"

 ب

 ١ 0018 رت مأ ىنعي( هنؤبنت مأ) ديعت نال لهأ ىهلهاورظن امن وقحتسي

 ضرالاوتاومسلاىف ا ملاعلاوهو قلاخللاكي رش قولها نوكي ف يكو هقلخ ن.ءاكي رسشهسغنل نا لعبال
 أظب نوقلعتي مهنائنعب (لوقلا نمر هاظب مأ) كيب رشه نوكيناب لعلا ىنن كلذ نم دارا اوهملعا ناك
 ) هتقيقح نو.اعباللوقلا نم نظب لب هانعم ليقوهلل_دأال لطابةقيقحلا فوهو عومسم لوقلا نم

 هركمنالر فكلاب ركملارسفامناو رفكلاناطيشلا مط نب ز سابع نبالاق (مهركم اورغك نيذال نب

 ةراتلا مالو حد ىلاعت ناوهةفقيقحلا ىف ني زملاو م-ممرفك مسومياعما ىلا لوسرب
 رد _ةيالو طقفةسوسولاءاقلا ناط._ثلا نيب زتف هنذابالا دوجولا ف فرصتي نأدح ًاردقيال قالطالا

 نمهلفف هنلاللضي نمو هلوقوهوةنآلا قام_سا ذه ىلعلدب وىلاعت هللاالاهتيادهودح ال الضا

 ' 0 ادطاودشرتآو نيدلا ليبس نعاوفرصهانعموداصلا مضب ”ى رق(ليبسلان ءاودصو) هوقو

 1 هلل! لمبس نع اودص مهنا هانعموداصلاءةفب او دصو ئرقو ى اءتهتناوه مط عنان ادابهلاو عل نم

 ”اينك ًاةءارقفعايلا ف ذحولادلانو كب هيلعفقولا (داه نم لا هللا للضي نمو ) نامبالا نع ىأ

 قشاةزخآلا باذعا و) مهظيغهيفام كلذو<ورسالاو لدقلابىنعي (ايندلاةويحلا ف بادعما

 اونا موو ةدخومبلتا سباك هنو سفنلا ىلءىمالا ظاغةقشا نال ظاغ أ ودشأ

 اوف ما اع نم وهعنج منام نم ىنعي (قاو نم هللا باذع نم ىنعي( هللا نءمطابو) عدصلاوه
 0 ًاراهمالااهتحت نم ىرن) ن نوننملا دعو ىلا ةئجلا ةفص ىأ(نوقتملا دعوونلاةنجلالثم)

 8 الدود ظلبةماظالور قالو سمش هنا ىف سلو اوعطقشي ,الإديأ متادهنا ىنعي (اهلظو) ادبأ

 ءليادةيآلا فو عطق ناو ىنفي ة نجلا ميعن نان ولوقي مناف هباحصأو مهج ىلعدرةبالافولوزبالو
 : | ام شاملا لد ساور,نطاوب ًاهلوقياكمتاد نوكس لا ىهتننالةنا ل_هأتاكرح نا

 0 وىئفننأ بجولة فولاذ تناكولاهناليادلاءجوولاق دعب قات لةنجلا نا ىلعةبالاه ذه

 ننال ال ىميراداهلك أ هلوقلةقولخن ةن+لا نوكسنالنأ بجوفه-عجوالاكلاه يم لكىلا هتلوقل
 ذلاو ءايبنالا نمايح دعي نمو كس الملام عتمج ةريثكت انج تاومسلا ف نوكمن نأ اركشالولاق
 ١ ا نأاذه نع ٌبأوجلاو دعب اختم داخل ةنج ناهيلا ب هذن ىذلانأالا ىورام . ىلع. هريغو
 اتاهلطرماداوك ًاهلوق ىرخالاوههجروالا كلاه ءيث لكىلاعتهلوقامهادحا نيتيآن م بكى ع

 ةعةنجلا نا ىلع ةلادلا لئالدلاب نيليلدلا نب ذه صنف مهليلد طق .سنيمومعلا نبذه ىلع صيصختلا
 وقنا نيذلا ىقع كلل: ) ىلاعتهلوق 'و © نيقتملل تدعأ ض رالاوتاومسلا اهضرعة:جوىلاعتهلوقاهنم
 1 لجو زعموا :رخآلا ف ىنعي ( رانلا نب رفاكلا ىقعو) ةنجلا ىه ىوقتلا لهأ ة بقاع نا ىنعي
 ونآرفلاهناامهدحأ نالوقانهباتكلاب دارملاف (كيا' لزن اا نوحرغي باتكلا مهانين |

 3 الا نمددج يا نوحرفي مهتاذارااو سومياعل اى سمها لوشر بام أ مهو نوما سملاهونتوأ

 رحت نبذلا تاعابجلا ىنعي (بازحالا نمو) نآرفلا لوزن ددجتب توملا دعب رششحلاو ةٌوبنلاو ديحونلاو

 71 وقا هو (ةنعب ركشينم) ىراصنلاودوهيلاورافكلا نم ملسوهيلعهنلا ىبصةلنالوسر ىلع
 ولاق فيكف هلكنآرقلا نوركشي باتكلا لهأ نم مهريغو نيكرمشملا نم بازي-الا نا تلف نافةدادقو

 الاحزاب  1



 نم موف ةغل ىهو هب فأ (او:<[نبذلا سأيد رفأ) اهوحرتفاىتااتايآلا ىلعر دافوهو ءوملك ىلءة ردقلاهلللب (اميج سمالاتهلب)ةبآلا
 نايسنلا لمءتساك نوك ال هنايملاع عب - هلا ١" نع سنا 11نالذاث همة معلا ىندمي سأيلا امعتساااليقو عخنلا ١

 كلذ نمضتل كرتلا ى :عمىف | ىلا < هس ور ا اضل حو 5
 دل لع تا اللد ف ىنعي ( هيج سعال |هنل لب ) ىلاعت لاق اون« داع امالبق عيش لك موياعانرمثحو ىف روملا مهلكو ةكسئالملا

 امناركقو نيف لفأ نع ملف اهانعم نإ رسسفملا ارك !لاق(اوذمآنيذلا ساي ملفا) لعف:ملءاش ناو لعفءاش نااهريغىوءايشالا هذه

 ديبعوبأو ثيللالاقف ةظفللا هذه ىفةغالا لهآ فلّدخاو نزاوهةغا ىهليفو مسلمو ل 8

 رعاشلالوقب ةغالاهذطاول دتساو لع مأسأيلأ

 , مدهز سشرافن .!ىفأاوسأيتلا 9 ىتورسأب ذا بعشلاب طلوقأ

 رخآر رعاشوقب اذ ءيلعاول دتساو اوملعتم أ ىو

 ايئافةريشملا ضرأ نع تنك ناو « هنباانأى ا ماوقالاسأيبملأ

 لعل ناكم ىفسأيلا مقواماهناةغالاه ده جرو اولاق برسل هل ع تدب نست برطق ل6 اوقالا لعب ل ىنعي

 ا عضوم ىف سأيلا نا در ليقوهريغ نم كشيي هب كنيقي و ئشب كماعنال

 لاقو معلا لوص-ىضتقي مهساي ىن_عماذ اف هئافتثإب ملال صح نأ ىغتقي قي كلذ نماونمآن يذلا سأ, نا
 نمال فورعملا س ألا ع نمنارقلا ف فرحا | ذهولاق تما ع ىنعب تسي لوقتب .رعااتدجوام قاسكلا

 نأاودارأو كلذل نوماملا بأ شاتانآلاه ذهب ٍْ .وهيلع هللا ىلص ةللالوسراوماط امل نيكرسشملا ن!كلذو علا

 اماعاوماعيو ءالؤهنامعانماونمآ نبذلا سأمب رف أ ىلاعت هللالاقف ناءالا ىلعاوءمتديل ةيآ مطرهظي

 هانعمن ا اا ا لاقوةءاروهظريغ نم ىنهي (ًاعيج سانلا ىدط دنا ءاشيول نأ) انيمت.'

 نيلوقة. آلا ىنعم ىف ناهلصاحواعرج سانلا ىد- طءاشواهللانالءال ؤهناميا نماونمآ نبذلاسايب رفأ

 00 كسمو مدقنام نيأو ةلاربدقتو فورعملاسأيلا ن نمهنا ىاثلا لوقلاو لع ىسمب سكينا دنا

 اورذك نيلالازبالد) قنال- هلا ميج ةباد_هأشي لهنلا نا ىلءاعيجج سانلا ىدطهنلاءاشن و نأهلوقب

 ا :ةيهادوةلزانىأ (ةعراف) ةثيبخلالامالاورفكلا نءىنعي (اوعن ماع ميكا

 ناك ىت اايأ رسلاة-عراقلاب دارأ س ادع نءالاقو زسالاو لتقلاب» يموبلسلاب سواتش

 ليقو (مهراد نمابيرق) ةيليلاو ا يارمسلا ىنعي (نَكمأ) مهلا امبيرشر هيلع فا

 اعتلال .ر روهظو حتفلاو رصنلا نعي( دعو فأي ىتح) مهرادن ماب رقد ايتن أل حت و ءاذعم
 هللانا) مطامتإب مهب زاجيفهيف ةمهعم هللا نالةمايقلا مويهللادءوب دار اليقوهني ؛دو ل سو« ياعفللا

 هنبا ني هماعل هنع نزلا ةلازاو لسو 5 دلع هللا ىل_دىنلا بلق عيجتشتهنم ضرغلاو (داعيملاماخال

 هذهاولأسامي|ةكمر افك ناكلذو (كلبق نمل سرب "ىربهتادتلو) لجوزعهلوق ْة داعيملا فاحال

 كنماوبلطامنا مهنا ىنععملاو ل و هيلع نلا ىلص ىبنال يل: ةبآلاهذههنلا لزماف ءازهتسالا ليبس ىلعءايشالا
 (او رفك نذل تيامأف) كالبق نم لس راع :زممسادق كا : كوءازهتسالا ل دش ىلع تايآلا هذه

 لدتقلاو طحشلاباين دلا ىف مهب ذعف لاهمالا دعب باذعلابىن ع , (مهتذخأ مم 3 ةدملامط تلطأ و مهتلهماف ىنعي

 سفن لك ىلع اقوه ع نفأ) مط ىلا قع ناك يكف ىنسمي(باقعناك فيكف)رانلابةرخآلا فو رسالاو
 اهبيثيف تبسك اءاهيزاجب ورششو أ ريخ نم تامعامت واهم معو اهقزاروا هظفاحوه نفًىنعي (تبدك امب
 نمو هسفن : نءؤحاعوه لب .ماقب سيل نك هريدقتو فو ذحهداوجو تءاسأن |اهيقاعي و تسطع و

 ىنعي (ءاكرش هتلاواعجو) عقنتالورضتالىتا مانصالا ىهوزحت هريغ : نءوهف هسفن نع ازجاع ناك

 اميمهوفص لءقوهلىنعي )م هومسلق) ءاكرسشةطلاهواعج ىلا مانصالا:ذهالةدابعلل ق>تسملا وهو

 ىو هب ءازهتساةننالوسر ىلعت اي آلا مهحارتقا نع ب اوجو مط ديعوا ذهو ( باق ناك ف يكف مهتذخأم) نمأو

 سعانوهو بةاكلاهيتك
 هللاودذهوةاذسلا ىوتسم

00 
 سانلا .ىدطهللا ءاشد ول

 اورفك نيذلا لازيالواءيج

 نم م(اوع:صانع دي

 مهعرقت ةيهاد (ةءراق)

 تقو لكى :جبةنل لعام

 اا راد رض ِ
 مسهدالوأو مه-سوفن ىف 2

 نمابيرقلوأ) مهاومأو

 ةعراقلا لفو أ 0

 نوعزفيف مسهنم ابيرر

 اهررش مهيلع 0
 اهرورشش مييلاىدعتي و
 ىأ (هللا دعو فأي ىت>)

 لازيالووأةمايقلاوأ مهتوم
 اوعنصا ع مهيبصت ةكمراذك

 ةوادعلا نمةللا لوسرب

 نالة_ءراق تيذك-تلاو

 لوحريغيهللالوسر شدج
 لحتو امهم فطتخم و ةكم

 مهراد نمابي رق دجتايتنأ

 ىتحةيدب دا موب *”كشحب

 ةكمحتف ىهتلادعو أب
 (داعيملا فاخالهلا نا)
 هد_عوم ىف فاخ ال ىأ ١

 نمل سرب “ئزهتسا دقلو)
 (اورفكن ينال تيلماف كالبق

 كرتين أو لاهمالاءالمالا

 ضفخ ىف نامزلا نم ةوالم

 (ماف ةوه نفأ) هلةيا

 لكل دعي و ءرشو هريخ ل عب(تبدك اهب)ةحلاطوأ ةححاص( سفن لكى ع) بيقروه ىذل ةئافأ نعي ميك ارمشا ىف مهيلع جاججتحا
 لاق مث همامسإب هؤبنو مه نمدل مه ومس ىأ (مهومسلق) مانصالا ىأ (ءاكرشةناواعجو) لاقف فنأتسا مث كل ذك سبل نك“ 9



 مجرم (ب امنحو)
 ىلع كلدت بمنلاو مفرلاب

 | (كانلسرأ كلذك) اهبل
 كانا سر لاسرالا كلذ لثم

 ىلءلذفو نأش هلالاسر|

 رسفم تالاسرالا رئاس

 دقة.أىف) لاقفوإ-رأميك
 ىأ (مأاهلبق نم كلغ

 اهتمدفتدقةمأىف كانلسرأ

 اولتتل) ءاينالا اخ تنأو
 (كيلاانيح رأىذلامهياع

 ميظع هلا باتكلا مويلعأ ًارقت

 39 كيلا دأىذا

 يلب( نجرلاب) نورفكي

 برو( ىب روهلق) ئثلك
 ىأ ( وهالاهلاال) ها

 نعال دجارلا دبع
 ىف ( تاون هيلع) ءاكرسلا

 (باتمءيااو) كيلع قرصت
 ىل-ع ىنديثيف 'ى جم
 ىناةدو ىناتم كك _:رباصم

 بوقعي نإ 0

 ءأ) 0

 ,.عىح (ضرالا هب تعطق

 ماكوأ)اهطق 0

 هنوكل نارقلا 0

 ىفةياهنوريك ذتلا ف ةياغ
 باوخ فيوختلاو راذنالا

 نأولومانغ وأ د

 1 ضرالا عيط ان
 هباونمآ املممتدنتو ىقوملا
 واوهلوةك هيلعاوونتا او
 ةكناللا مسهبلا انلزن اننأ

 ارلاربسي ةرحش<ه احلا ىف نالاف مل-وهيلعهنبا ىلصهنلالوسر نأ دعس نب ؛لهس نع( ق) باين ||

 نالاق 00 بها لس ىنلا نأهنع ىلاعت هنا ىذر ىر دخلا د. «سىنأ نعو ( ق)اهمطقبالم اعةناماهاظ ١
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 نع : ل قتفتفءاشيامج ىدبعا قتفناط هللا لوقي ىف وطال طلاق .ةرجشة نجلا ف نالاقةريرهىنأ نع

 اهتيحو اهمامزو اهلحرب ةإحارل] نعهل قّفنو ءاشاك اهنكيهوا عمادل ةحورسم سر
 رفوءاشيإك

 1 , رهىلأ نعو (ق) انوطقيام ماعةئاماهلظ ىف عيرسلار م علا داوجلاب 3 ارلاريس: ةرحش ةنحلاى ف

 | ةبتاماهلطف بك ارلاريس ةرحش ةنجلا ف نا لاق لسوهي ءاعّساىلستفال اوسرنأهنعةللاىضر

 : ” نطو وس 6 امنسحو) ىلا هنهلوفو قدر دمي ل ظو متثش نااؤر فاو هتياور ف ىراخبلا

 دقةمأفف كاناسرأكلذك ) لجوزعهلوق هت ةدجلا ىهوةرخالا ف«ءلانو« ء-ربوو نوبلقن ممدج سمو

 1 تلخدق مأىلا كلابقءايبن اا ناسرأ كال ذك ةمالاهذه ى ادجتاي كاناسر كى نعي ( مسأاهلبق نمتلخ

 71 هول نييدلا عن ارسشو نآرفلا نم كيلاانيحو أ ىذلا كم أ ىلعأرقنل ىنعي (كيل!انيحو أ ىذلا مهيلعولتتا)

 / ناكلذو ةيبيدحلاحلص ىف تازث ةين دم ةبآلا هذه يب رج نباولتاقموةداتقلاف ( ندر نورفكي

 ىلأ نب ىلءا سو هيلع نها ىلص هللا لوسر لاق حلصلاب اك اوبتك,ناىلءاوقفتاو حاصال ءاجام ل ورم نبا
 ةكلاةمايسمنون»ي ةماعلا بحاصالا نجرلا فرءنالاولاةف ميحرلا نجرلاهنلا مسب بتك بلاط

 < وهنوركشب مدمن :اىنعي ند رلبنورفكب مهوهلوفىب مداه هلا كمسإببنكناك ب تك ١

 ةب ووعد رجا فوهو لسو هباعتتلا لص نا عمس ل هجابأن |هط وزن ببسو ةيكمةيآلا ن !فورعملاو

 رن اهاوءديو للا وعدب نيطاوعدب ادع نالاقو نيكرسملاىلا لهجوبأ مجرف نيرا لمد

 ' داوأهنلا اوعدال_ةىلامةهلوق لزنو ةبآلام ذه تازنق ةماعلا نجر الان حرلا ف رعنالو نجر لا ىمسب

 ظ مل لاقنيح شب رقرافكف تلزاهنا سابعنبا نع كاحضلا ورو ىنس+اامالاذاوعدنامإأ نجر

 ذلا٠ ىذلا نجرلا نادمييلقىأ (لف) ىلاعتةننا لامقف نجرلاامواولاق نجر لاو دجس | سو هيلع هللا ىلص ىننا
 نعي (باتمهيلاوإلاهكىرومأ 1!ىتدمتعاهيلعىنءب (تان هيلعوهالا هالو روه)هتفرعم متركنأ

 : ب ركرشم نءرفن ىف تزن ةبآلا (لابا هب تريسان ارق ن أولد ) ىلاهتهلوق ف ىيوجر و ىتبونهيلاو
 ٍ | 1 ازيا خاواسرأو ةبمكلا فاخاوس اج ةيمأ ىلأن ب هللا دبعو ماشه نب لهجوبأ مهنم

 كه تنا ك ارسنا ةيمأى أن بهللا دب ءهل لاف لجوز علا لام هأع دف سول ب مهو مهم يم هنأ ليقو هاتاف

 «لانو.عوا اراهتااهيفانل لعجاوانع رازا ةقيض ضرأاهناف حفنت ىتحانعاهعفداف نآرقلإبةكملابجريرف

 ر ريستلابجلا هلرخسثيح هواد نمكب رىلع ن وهاب تمجزاك تسلف نيناسبلا تاو عرزنوراحشالا

 4 عزك ناجلسا ترخساك انموبفف عجرنوانجتاوحوانتريم م ءاشلا ىلااهك رنا جي رلالرخسو اه عم
 قحأ كىمأ نعهلآ فاانانوم وم تثش نموأايصق كدحانل ىحأوأ أ ناماس ن.كب رىل-ءنوهإابتسلف

 . هريسان ارق نأولو ةبآلاه نه هننا نتافىسع نم هللا ىلع نوه, ت سلو ىتوملا ىحبناكى يع نا لطاب وأ
 : مأك 1كم انويعواراونأ تلعؤ تققش ىنعي (ضرالا هبتعطقوأ 1 ضرالاهجو نعتبره ذاف لابجلا

 الاةفرعع ءافتك فن سامناو نو ذعراباوج موقااقولباوج وفات اواهايحا (قوملا

 رغاشلالوقكوهف نآر فلا اذه ناكلاذكواذك ه.لمفان ارق نأولوهريدقتو هدا سم

 اعفدمكلدحنل نكلو كاوس « هلوسر انانأ ئشول مسقاف

 ذارق لبق نار قب اذه لعؤول هانعملاق هناؤ :داتق لوق ىنعم |ذهوهانددرل كاوسملوسرانانأ ئيثوادارأ

 7 1 اهب ثرب انآ ارقن أولو ندحرلاب نورفكيمهو مالك لاريدنن دقو باوب توتا لاةز خت ارمب

 يلاانلزئانن اواو لاقاك مهيفانمل ءف قبس هباو: ءؤيرلو نجرلاب اور فكل قوم اهب ماكوأ ضرالاهب تعطق

 لا
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 ىهورادلاءوس مطزافكلاوة:+اىهو رادلا ىقعمط نو مؤملاف مطزانم و .هرود ىلا ف هرعلا ىف سانلا |

 هلضف نم هينغيف هدابع نم اشي نم ىلع عسوب ىنعي (ردقي و ءاشب نمل قز :رلاطسهللا)ىلاهتهلوق وق © رانلا |

 0 هللا ةمكح هتضتقا يىمأ اذ هو هاعرتةي ارم كا ا قيضيوا

 هيفو ىهتشملا ليذب تاقاا ىف لمتةذاح ,رفلاواورطب واورششأ قزرلا م-مملعةللا طسباملةكم كرعشم ىنعي |

 الا) ةرتسآلا ىلا ةم سناب ىنعي (ةرخآلا ىفايندلاةويحلاامو) مارحابملا نوكرلا اوايندلابحرفلا نا ىلع ليلد |

 كيك ينال ردقلاو ةعصقلاو ةجركسلا ل ثم عاتملا ءاكلا لاق بهاذ ليلق ىأ(عاتتم |

 (هب رن ءةئاهيلعل زن الول) ةكملهأ ن ٠ىنعي (او رفك نبذل لوقيب )اطعمة ناي ةايحلا |

 (ءاشب نم لضإ تان دمتاب مط لف ىأ(لق) ىسعو ىس ,ومةزهكم لثمةزككمو ةنادم ىلع ل :ًااله ىنعي |

 دشرب و ىنع ,(بانأ ن .هيلاىدهمو)هلوقوهو لجوزعةللاهدوم ل ناتاز ردكملا ةرثكو تاثآلا لوزن هعفنيالف

 نامت ] بانأن م هلوق نملدب (اونم .انيذلا) هتءاكبهيلا عجرو هبلقب بانأ ند ناو

 :ننأمطلاو نيانمؤم ا يواقتاةنبن مط هنال نآر قلاب لئاةملاق (هللارك دب ) مه واق نكس تلو ىئعتي (يبولق

 ىنعي (بولقلا نمط:ةلارك ذبالأ) كشلا, نوكيا ابارطضالاو نيقيلاةوقب ن وكتامنا نوكللاو
 هللا, فاحاذا مسملان ا كلذو فاما ىفاذه سابع نب |لاقواهيف نيقيلارقتسي و نينمؤملا بولق نكستمرك ذب

 نونمؤملااه|لافنالاةروس لوى ىلاعتو كر ابن هللا لاقدق سدلأ تلف نافهيلا نينمؤملا بولاق تذكس وش ىلع

 فيكف ةنيزأمظلا دضوهو بارطضالا لوصحو فوحللاراعشتسا لجولاو مهبولة تاجو هللارك ذاذا نيذلا
 ديعولارو, ذد_نع لجولانوكياما تلق د اولاح امه عملا نك لهو ةنين ا مطلاو لجولاب مهفد !

 هباس>ةدشو هللا ل دعترك ذاذال جون نواةلافباوثااودعولا دنع نوكست ا م!ةئين ًامطااو باقعلاو

 (مطىوطتاحاصاااوا_.عواونمانيذلا) هناسن>اوهمركو هتجحروهنلا لطف ترك ذاذا نئمطتو هبا ةعو

 نسح ةدانق لاقو مط ىمعن ةم ركع لاق نيعأةرق و مط حرف سابع نبا لاذ ىف وطريسفن ىفءاماعلا فادخ ا

 ميهاربالاقوا اريخ تبص أ ىأ كلف وط لج 1 .رلالوةيةيب رعةماكل!هذهناهنعىرخأ ةباورفو 1

 هباطتساام لكوه ومط ةباطتسملا لاه اهلي وأن لهقو بيطلا نءيف ,وطجاجزلالاقوةما ركو مطريخ ىخننلا

 كل ىنوطلوقت ىرهزالالاق م ةسالب ةككورةفالب ىن-غو لذالب زعوءانفالب ءاقب نمة- جلا ف ءالؤها ١

 ةيشدحلابةنجلا مسا 000 ناب وحن كارجكا الوةوهر برعلاهلوق:ال نح كاب وطو ١

 نيديبعلاقواهاكن انا للظت نا ىف ةرحش مساىبوط ناءادردلا ىفأوةر رهىلأو ةماماىنأ نعىوروا ]

 ندغاهنم ة-دجلا ىةفرغوراد لكى و إسوهيلعتلا ص ىنلارا دف اهلصأن دعةنج ف ةرج شىهربم

 نانيعاهلصأ نم عش اهتماهبفوالاةر ءالوةهك افهنلا قا لوداوسااالاهنماويذوالاةرهزالوانولهنلا قالا
 ىف أ نع ىورو حيبستلا حاولا حبسيلءاهيلعقمأ ناهس ةقرو لك اقم لاقو ليبسفسلاوروفاكل

 تادرس للا ةرجش ىهلاقف ىف وط نع !سوهيلعهللا ىبصهنلالوسر لس الجر نا ىر دل ادي

 هديب هللااهسرغةرحش ىل وطلاق هءفرب هيب أ نعةرق نب ةب واعم نءواهماك أ نم ج رخت ةنجلا له بايثةنس
 نبذ_هىوغبلارك ذاذكه ةنجلاروسءارو نمىرتلاهناصغأ ناوللااو ىللاتب::هحور نءاهيف خفنو

 ةئاماهلظىف كل ارلاريس ة رشة :ها ف نالاقةرد رهف نءافوقومم دب ىوزرودسو ل 0 ١

 نآرقلاو ىموم ىلعةاروتلا لزنٌ ىذلاو ق دصلاةفرابج الا عك لذ غلبف دود م لظو متئش نا اذ رقاةنس
 هللاناامره طقس: ىت-اهغلبامةرجسشلا كلت ضراب راد مةعذجوأةقحوأاسرف بكر ال-جرن أولد ىل

 كلت لصأ نم جرو هوالار هن ةنجلا ىفامو ةنا روس ءارو نملاهئانف أن اوهحور نماهيف خفنو هديب اهس 3

 وههدحوةللا ىنعملاو ءاشي نم قضي و تأ (ردقي وءاشي نل.قزرلا اطسببللا) |
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 ( كلا 3 (نزاخ) - 9)

 تشوخت نب رهش نع ةقافبعن رويل كلك أرامملا ني هللا دبع نءداةسالا|ذهم وىوغبلالاق ةزصا

 قودردقي ؤقززلا طسب

 ةويخلااوحرفو) هريغ
 نم مط طب امب (ايندلا
 حرفالر ثا ورطإ حرفاين دلا

 هماعن او هللا اض في رورس

 ركسنلاب هواباقيمإو مويلع

 ةرخآلا ميعنباورجؤي ىتح
 ةرخآلا فاين دلاةويحلا امو)

 نأم هيلع خو (عاتمالا
 ميعن بنج ىفايندلا ميم

 ارزام_ تالا قمل ةرحآلا

 اهرب ارثاةزمكهب تمي
 ةبرثوأ تاريع نمهل كي

 اورفكنبذلا لوقيو) قيوس
 (هب رن. ةئآهيلع لزن أ الول
 نالق) ةحرتقملا ةبآلاىأ

 حا ارقاب(ءاشي نم لضيةللأ

 تازممملاروهظ دعب تايآلا
 (بانأ نم هيلا ىدهو)

 عجر نمهنيد ىلا دشر و

 (اونمآنبذلا) هبلقبميلا

 بمالاوإ_<#وأ نذلا مه

 نامطنتو) نمنم لدب

 ( تارك دب) نكسن(ممولف
 0 ارقلابوأم اودلا ىلع

 نئمطت لهاركذبالأ) هدعوب

 نآمطت هركذ ببس ( بولقلا

 نذلا) نينمؤملا بولق

 (تاحلاصلا اولمعو اونمآ

 ةربخ (مطىلوط) أدتبم

 باط نم رد ص.وهو
 كلى وط ىنعمو ىرشك
 اهلحمو ابي طواريخ تبصأ
 ابيطكلوقكمفرلاوأبصالا

 كلامالسو كل بيطو كل

 مهىف ماللاو كلمالسو

 ىفةءارقلاو نوكأ البق امقمشل اي نع ةبلقنم ىف وط ىفاولاو كاايقس ياهل نم نايا



 (رادلا ىب_ةعمط كئلوأ)
 رادلا ىفقع نم لدب

 0 نمو 0
 منا نم) نمآ ىأ
 ( مهنا رذو م-هجاوزأو

 حسفأ جفلاو مل» "ىرقو

 فطمعلإب مؤرلا لحن ىف نمو
 اهنواخ دب ىف ريمضلا ىلع

 دك ؤيل ناو كلذ غاسو

 راص لوعفملا ريمض نال
 نأ جاجزلا زاجأو الصاف
 مهفصوودهعمالو هفم نوكي
 باسنالا نارلعيل حالصاإب
 دارملاو اهسفنب عفنتال

 هناكف مهنهدحاو لكوبأ

 مهناهمأو مهاب [نمليق
 موملعنولخ دب ةكئالملاو)

 .وبلكر دق ىف (باد لكن»
 ايادطا, تايم ثالث ةليلو
 مالس) اضرلا تاراشبو

 لاحلا عضوم ىف (مكيلع

 ميل مالس نيلئاق ىنعملاذا

 (متريمامب) نيماسموأ
 هربدقت فوذحمب قلهت»
 اذهىأ متربص اماذه

 نع مريص بنسب بلوتلا
 هللا ىمأ ىلعوأ تاوهشلا

 مكيلع من ىأ مالبوأ
 لوالاو مريصب ممركنو
 (رادلاىقع معنف) هجوأ

 نوضقني نبذلاو) تانجلا

 نء(هقاثيم دعب نمهنبا دهع

 ىارتعالا نمهبهوقبوأامذعب
 نوعطقيو ) لوبقلاو
 لصوت نأدهب هللاىمأام

 نمداعبالا (ةنعللامطكئلوأ) /ظااورفكلاب(ضرالا ف نودسغيو
 اهباذعاهتوسير متهجرا ذل د ارب ن اورا لا بقعة باقم ىف نال اين دلا ةبقاع ءوسدا رينأ ل متي (رادلاءوسمطو) ةجرلا

 (ندعتانج )اهله أ عج ىمواين دلا ةبفاعنوك_:نأهتنااهدارأ ىتلااهنالةنجلا ىهوايندلاةبفاع ("5)

 ىلا جرت ىتس ىرت أ تكفناف ى :رخأ ل مج مثةقلح تكسفن افةنسح لمح مثهتقنخ دق ةقيض عردهيلع ل جر

 ٌريملاب رشلانوعفدب نكلورسثلاب رسشلا نؤفاكب الل يقوةب وتاب ذلا نوعفدب ناسكن !لاقو ضرالا

 | افورعمادر مويلعاودرةداتقلاقو ةنسحلا مح اوةئيسلاهفسلاواومادس مهباع هغساذاهانعم ىبتقلا لاقو

 | لالخ نا.هذه كرابملانبهللادبعلاق اواصواوعطقاذاو اوفع اوماظاذا اواوطع أ اوموحاذا نسحلا لاقو

 زعهشارك ذالوةدحاوب نيتلخدعهنالمتحيؤ لالخ مست ىهامنا تلف ةيناثلا ةنجلاب اوب أ ىلا ةريشم

 قع (كنلوأ) ىلاعتلاقف با اوثلا نه اهم نياماعال دعأام اهدعب رك ذربلا لامعأ نملالخلاهذه لجو

 نملدب (ندعتانج) ب باوثلار اد مهتبقاعن ا ىنعملاوةنجلا ىنعي ( رادلا بقع ءمط]) لامحالاهذهم يفأ ىنأن م

 | نمو)اهفصو مدقتىتلارادلا ىنعي(اهنواخديإ) هب ماقأاذا ناكملابن دعلاقي ةماقا نيتاسن ىنعي رادلا ىقع

 | ني !هلق ملام لمعمل ناوهباوقددصا- مهب نم ق دص نمو ىنعي (مهناي رذومهجاوزأو مهمانآ نم

 | نماوقدص ىنعم سابع نب | لوق ىل_ءفةحاصلاهلامع ا يغب عفت :.الناسنالا نا جاجزلالاقو سامع

 | لعج ىلاعتهننا نال سابع نبا هلاقام حبحصلاو ىدسحاولا لاقوإ_همت ىف ملص ءانع» جاجزلا لوق ىلعو دحوو

 | عيطلل ةمارك اهنولخ ديمهنا ىلع ل دف ءالؤه عم ةنجلاهلوخ دبهرسشب ثيحهزهأ ىف هاربا ؟هرورس عيطلاب باوث

 | الو عيطمللةما رك كلذف نك مةحلاصلا مطامعاب ة جلا يط هوخد ناكولوةحلاصا!لاهعالاب ىتآلال ماعلا

 | ىلامتهلوق ىزارلا نيدلار فخ مامالالاقة:+ !لخدي وهفدإ_عىفاح اص ناكن ملك ذاهبد_عولا ىف ةدئاف
 | هناىوروهنعتناموأاونعت ام نم كوالا ل عاوةجوزوةجوز نيب زييعلا ىلع ديامهيف سبل مهج -اوزأو

 ظ ءاحراهكسمافةثئاعل اهءوب تبهوو لعفبال نأهتاًأفاهقالط ملسوهيلعهنلا ىلصىننلا دارأةدوس 0 مل

 | (بابلكنمموياعنولخ دب ةكمن الم او) ىلاعن لوقو ءانرك .ذام ىلع ليادلاكوهفدج اوزأةِلج قريتنا

 | مالسإ ايادطاو فل اوهنلا ن .ةيحتلاهب دب د رب سابع نبا لاق :روصقلاباوبأ نم ليقو نجلا باوبأ نم ىنعي

 | ماس مط نولوقي ىنعي(متربصاع) هيلعم الكلاةلالدل ئههلوقلار مضاف كيلع مالسنولوقي ىنعي(مكيلع
 تامرحلا كرتو تاعاطلا ىلع ايندلاراد ىف مترب مام كاخد ًاوايندلا فاهنوفات متنكوىتلا تافآلا نمهنلا

 نم اعد <لع مالسالوف اوق نوكب اذه ىلعف لعفالاباوثلوقلا نوكبالو لءفربهلاو لوقمالسل انا ليقوةنجلا
 | ايندلا مايأ نمم وب لكرادتم ىف مهياعنواخدي ةكئالملانالئاقملاق متربصامهندا <ماس ىنعي مطةكئاللإ

 ىبأ نعهدنسب ىوغبلا ىورو متريصاع يلع مالس نولوقي ىلاءتهنلا نمفحلاو ايا دطا مهعمتا ىم ثالث
 | دنعو مد نم ناطامسهدنعوة نجلا لخداذاهتككر أ ىلعانك:ءنوكيل نمؤملانا لاقهيلعافوفوم ةمامأ

 | كاللإباذاف بابلا ىلا مدخلا ىندأم .وقيف نذأت هللا ةكسنالم ع نم كاملا لبقيفب هوبم باب نيطامسلا فرط

 / | لوقيفهلاون ذئالوقيف نمؤملا غلبي تح كلذ كرخآلا لوقب ادن د امتيناكللم هيليىذلللوةيفنذأتسي

 ” مت يف بايلا دنع ىذلا مهاصقأ غلب» .:ىتح كلذكو هلاون ذاهيلي ىذلالوقي وهلاون ذا نمؤملاىلا مهب رقأ

 || مت امرادلا ىقع منة ءانعمليقورادلا ىقع ىقعلا عنف ىنعي ( رادلا ىقع عنف) فرصني ملف لخ ديفدل

 | تاماركلا نم مهدعأاموءادعسلا لاوحأ نهارك ذاملل ( هفاثيم دعب نمهنلا دمع نوضقني نيذلاو) هيف

 | دعب نمهللا دهع نوضقني نيذلاو ىلاعتلاقف تاب وقعلا نم مطاموءايقشالالاوح اهدعب رك ذ تاريملاو
 | هيما اوفلاخ ىنعي نها دهعاوضقن نيذلا مهمهمالرافكسلا ةغص نما ذهوهبءافولادضدهعلا ضقنو هقاثيم

 أ (لصوب نأ هب هللا مأام نوعطقي و) لوبقلاو فارتعالاب مهسفن أى لعموقثوأام دعب نمهقاثيم دعب نم ىنعمو
 | (كنل اوأ) ىصاعملاورفكلاب ىنعي ( ضرالا ف نود سفي و) ةبارقلاو محرلا نم نينمؤملا نيب و مهئيبأم ىنعي

 || بلقنمنالرانلا ىنعي( رادلاءوسوطو)ةمايقلاموب هللا ةجر نعدرطلا ىنعي ( ةنعللا مط) هتفصد ذه نم ىنعي

 سانلا



 مل

 لاق فوعنب نجرلادبع نءمحرلا ةاصديدارملانا ىلع نورثك الاو .هنم دحأ نيب قرفبالو نامعالاب مهني
 تير رولا انا ىلاعتو ك رابتةننالاقلوقي ملسو هيلع هللا لص هللالوسر ت عرج عن

 ةشناعنع(ق) ىذمرتااودوا دوب ًاهجرخ 1 :لاقوأأ | ةءطقاهعطق نمو هتلصواهلصو ن ىمسا نمامسااط

 نمو ةللادإ_هوىناصو نملوقت شرءلابةقلعم محرلا ل -بردياعت لك نود احل اهنعهللا ىذر

 ىدل طسد نأهرس» نملاق سوهيلع هللا ىلص ىب !|ناونعهللاىضردرب رهىبأ نع ١) هللا هع ىندطق

 ناودلوق عطتلا دضو,يلاناسمحالإو براقالاو لهالاةربم 0 نيك2 06 ؛ناوهقزر

 05 ا 0 يا 0 را كرابي ناامهدحأ ناهجو ىلع وهولجالا

 ةنجلا ل دياللاق سو هيلعةنلا ىبص هللا لوسر نا مطم نب ريبج نع( ق) ءاشيام لعفي ةللاوةيقيق-ةداي ز
 هنا كور يبس لو عاقل ور.عنبهللادبع نع ١) م>ر عطاق ىنعي نايفسلاق ةياور ىفداز عطاق

 هللا ىضرةرب ره نعءاهلصو هجرت عطقاذا نم لصاولا ءيفاكملاب لصاولا سدالوقي سو هيلع هللا ىلص

 لهالا ىفةدحم محرلاةلصناف مكماحر اهب نول تام : اننا نماونلت لافزسو يلع لات حا

 مهئافو عم مهنا ىنعي 6 رنوشحع و١ ىلاعتهلوقو ُُه ىذمرتااهجرأرثالا ف:ًاسنمولاملا ىفةارثمو

 0 أو مظعتهب وش فوخ ةيشااو مهم رنوثدع محرلاةلص نم هبهنلا مام مايقلاوهقاثيمو هللا اهدب

 ىلع ىنعي(اؤربد نيذلاو) هاذعم مدقت (باسحلاءوسنوفاخو) هنم ىثخ اع لع نعكلذنوكي أم

 نءوتاوهثلانعاو رص ليقوتئاوثلاو ىثاصملا ىلعءاطع لاقو هللا م ىلع سادعنء!لاقو هللا ةعاط

 تادايعلارئاس نمتارومأملاو بئاونلا عيج ىلعرب_ىلا هيف ل ديف ىلوأ موم_علا ىلع هلج-ليقو ىصاعملا

 ةيرءااود لاو اسحلا نم ىصاعملا عيج كرت هيف لخ ديف تايرنملا عيج كاربت ربلا لام أ عيجوتاعاظلاو

 نمهبلزنام ىلءرب_هلاو تاوهشلا عيج لة متاحابملا نع :ري_صلاهيق لخ لب و تايهنملا نم كلذريغو

 هنعاهسح ناي ضتقياعوأع رشلاوأ لقعلاهيضتقيامع سفنلا سبحربصلا لصأو بئاصملاو ضا ىمالا

 ىلا مقني ريصلا نال مل هلوقب ربصلاديقاكاو رك ذام عيجه تح لخدي ماع ظفلربصلاف

 نم ل محام ىلعهيوقدش اودريص لك ااملاةباربصيب دق نان الان اوهو مومذملا ربصلالوالا ناعوت

 اهرهاظن أك ناو رومالاهذه لكوءاد الادب تمشتتالئاربصيدقو ع زلا ىلع باعيالءلربصي دقو لزاوناا

 هنا ىلع هرج امستحم هللا باوئرب_صلا كلذ ىفايلاط ةلئا نمهب لنا اي ارىلا.عتهللارباص ناسن الا نو 3

 هناوضربلطو للاهظعتممبلزنام ىلعاو رب_ص ىنءإمهب ردجوءاغتباهلوق تحتل خادلارب_هلا وهاذوف

 لفنلاو ضرفلا ةالصلخ ديف كؤأم .وهعلا ىلع هاج ليقو ةضو رفملاةالصلا ىنءي (ةواصلا اوءاقأو)

 ةاك زل!هبدارملا نسحلالاق (ةدينالعوارس .هانقزرااوقفنأو) اهن ايهواهناكرأ ماتا اهتماقإبدارملاو
 نأ والافةاك زلاءادأ كا اوارساومدؤي نافلوالافةاك زلاءادأ كرتب مهتم نافةصورفملا

 للبعو مامال ]ىلإ دور 2 الداون ا زلا نم جرام هلابدارلاناليقو ةين العاهمدؤيإ

 ة:-لانذرديو) ىل وأ موم_علا ىلعولج-و ةبجاولاةاك زلا ةينالعلإب دا ارمااو ع وطتلاةقد ص رسلادارملا

 نيهذ.,ت ا:_سلا ناهلوق ىنعموهو 'ئدالمعلا اصلا لمعلاب نوعفد» .سابعنب لاق (ةئيسلا

 تلمعاذاولاق سوديلعللا لص ىنلا ناثيدحا ىفءاجام لب وأتلا اذهةمص ىلع لدي وت ايسلا
 ةدقعنع هدنس ىوغبلاىو ر وةينال_هلإ ةينالعلاو رسلاب رسلا اهحمةذسحا منك لمجاذةئبس

 لثثك تانسل المهيمن تائي..لا لمعي ىذلا لثم نا | سوهيلعهنلا ىل_دةللال اوسرلاق لاق ماعنب |

 ةباثلا نينمؤملا ةبارقو
 نونم ْولاامنانامالا بس

 ىلعموبلا ناسدالابةوخا

 مهنرصنو را ا

 ع 0 0

 هنمو مهاض ىم ةدايعو

 باصالا ق-ح ةاعا رم

 ءاقفرلاو ناريجلاو مداخاو
 نودع ور نيكسلا ىف

 هلكه دعو ىأ (م-عر

 (باس+لاءوسنوفاخ و)

 نوبساحيف اصو_دخ
 اوبساح نأ لبق .هسفنأ

 قلطم (اوربصنيذلاو)
 يبئاصملا نمهيلعربصياوف

 لاومالاو سوفنلا ف

 ءاغتبا) فيلاكستلا قاشمو

 م لاقيلال مه راهو

 لزاونلل هل_جأو هري_صأ

 الئلالولزالزلا دنءهرةوأو

 اوماقأو) عزجلاىفباعي

 اهتماقا ىلعاومواد(ةالدلا

 (م-هانق ز رامماوقفن أ: )

 ناك ناولالا نم ىأ

 ارس) اندنعاقز مارحلا

 لفاونلالوانت (ةينالعو

 نك ةفارشلا انما

 ةرهاجلا نال ضئارفلاو

 ةمهنا ايفن لضفأ اهم

 (ةئيسلاةنساب نؤردد و)

 ,نم ن-لاب نوعفدي و
 نم م -ميلعد رام مالكلا

 اومزح اذاوأ مهريغ“ىس

 اوفع اوماظ اذاو اوطعأ

 اوبنذأ اذاواواصواوعطقاذاو
 ةنجلا ب اوي اةينا.ىلاريش:لاسع !ةينامتهذهفهريبغتباو يم ااركنماوأراذاواوبان ااوب رهاذاواوبان



 3 |وقو نيب امارس نادر ذاك ا منبنا) لاجل اجا ىاواجتما

 اهلثماهعم اوكلمو ايندلا

 مهسفنأن عاوعف ديل ءولذبل
 نأهجولاو هللا باذف

 لاثمالا ىلعمتدق مالكلا

 فئاتسم مالك هد_عن امو

 نيذالهربخأ دتبم ىنسح لاو

 مط ىنملاو اوباجتسا
 ةنجلاىهو ىنحلاةي وتلا
 ًادتبماوبيجت.مل نبذلاو
 كن اوأ)هزيح ىفام عموله ربخ

 هيف ةشقانملا(باسحل اءوس مط

 شقون نم ثيدحلا ىف
 مهاوأمو) بذعب احلا

 دعب مهعج مو (ماهج
 سب و) رانلا ةبساحلا
 دهمملاناكحلا| (داهملا

 ماهج ىأ ف وذح مومذملاو

 ىلعراكنالاةزمه تلخد
 راكنال( مل« نفأ) ىنءافلا

 برضام دءبامةهبش عقتنأ

 لع نملاح نأ ىف لثملا نم
 نم كيلا لزئأام نأ)

 باجحتساف (قحلاكب ر
 لهاجلا لاح نملزعع

 ب.حةسفرصبتس ىذلا
 نك ) هلوقب دارملاوهو
 نيبام دعبك (ىمأوه
 ثيحلاو ءاملاو ديزلا

 رك ذنب امنا) زيربالاو
 نذلا ىأ (بابلالاولوأ

 مطوقع اياضق ىلعاولمج :
 : هللا دهع نوضةني نبذ لاوهلوةكرادلا ىقع مط كشاوأر بخت او أد ترم (هنادهعب نوفوب نيذلا)اورصبتساواو رظنف
 :ًاىلعمهدهشأوهتيب وب ربةداهشلان .مهسفن أ ىلءءودة امتنا دهعودجوألوالاو بابلا ىلوال ةفصوه ليقوةنعللا مط كشلوأ
 هيد دس دل ماع (قائيملانوضقنيالو) ىلباولاة كب ربتسلأ

 مهنلا ىلص نها لوسر ةبارق لصو هيف لخدب وتابارقلاو ماحرالا نم (لصوب نأ هبهننا يمأامنولصي نب ذلاو) صيصخت دعب ميمعت

 زلابهذيؤءاملا ىلءول عب ىذلا دب زلاك هلهأو قحللة- قاعلا لوح وهلطس وهقحعهننا ناف لاو >الاو

  ةكلهملا ف ناعقاوامهو د شال ناي دّببال ل ها+-اورفاكلا كلذ كو ةك لهم ىف عقوامي رودشرل

ل ىأنيابيحتسملارب غل دعأامرك ذ ذى دتبم مالك (هباودتفالهعم
 2 ول ءو

50) 

 رد اوهىذلاواعلا بهذي وتبي رهاوجلاهذه نموفصلا كلذ كوهب عفتني ىذلا فاصلاءامملا تب و

 3 ذي هناف تقوىفالع ناو لطابلاف لطابلاو قا كل ذ.5 ضرالار ها ج نم باذبا ميريكلا هيفنرام

 ذلا قاصلاءاملال شكا نامالابه_ءافتتاوهداقتعاو نمؤملل لثماذهل فودلهأو وه رهظي قملاو هلهأو

 اهل اهب , رض لثماذه ل_قوةتبلاهب عفتنيال ىذلادب زلاكمداقتعا ثبخو رفاكلا لثمو سانلاهب عفتني

 ااجنلا نمهيف ئث لكس نك لاساذاىداولا ناللزالا فا ط مسفام ىلءدابعاابولق ف لصحىذلا

 لكس نك ه تفر عمو هنا-عاردق ىلعهلمسق ىذلارون :لابدرعلا باقىداولاساذا كال ذكت ارذفتسملاو

 الد 0 رى صراف تكميف سانا عفتإم امأوءافج بهذيفدب زلااماف هيف ةافغو

 تسا نب ذلل) ىلاعت هلوقو عي لاثمالا هنا برضي كالذك ةدي+لاقالخالا ىهو قئاقحلا قءتوةمومدملا

 ذل | نينمؤ مل لاثمالاهللابرضب كلذ ك ىنعملاوب رضي ةقاعتمتبذلا مول زق (ىسماتما
 لإ ,ذلاني رف الو هلوسرب وهبنا يالاوهديحوت نمهيلا مهاعدامىلاهوباج أى »د, رل اوباجتتسا

 يقو نب رفاكلاو نينمؤملا نمنيقي رفا لاثمالا هنا برضي كلذك هلوق نوكي اذه ىلع فاو.يجتسي
 ابعنب|لاقىنسهلا وم رلاوباجتسا نيذالهلوقب فنأتسا ملاثمالا هللا برضي كا ذكه لوقدنعمالكلا
 ةيلاحلا ةصلاما ةعفنملا ىهو نسح لا ف ىمظعلاةعفنملا ىهىن-4لا ليقرةنجلا ىنعي نب رسفملاروهجو

 هكرشو مهرفكى عاورقسا نيذلارافكلا ىنعي (هلاوبيجتسي /نيذلاو) عاطقنالاوةرضملا بئاوش
 مسفنالءادفهلك كالذاولذمل ىنعي (هباودتقال عمولشمواعيجج ضرالا فام مط نأوا) هيلعاوناك

 نا ميهاربالاق(باسحلاءوسمط) ,هب رلاوبيجتسيل م نيذلا ىنعي (كئلوأ) ةمايقلاموب رانلاب اذع

 ! دمهج) ةرخآلا ف ىنء (مهاوأمو) ٌئشهنمهلر ةغيالو ءاكهبنذب لجرلا بساحن ناب اسحلاءوس

 : | ؤ مط شرفي شارفلا سمو ىنعيشارفلاداهملا ليقو ةرخآلا ف, طدهمام سب وىنعي (داهملا

 ا|ىمعأ عب( ىمأوه نك ) يفاسج لمعيودب نمؤيف ىنعب( قخحا كبر نم كيلالزنامنأ لعب نفأ)

 3 ف تازئامهنع هللا ىض رسابعنب لاق يفاع لمعيالو نآ ارقلاب نمؤيالفرفاكلا وهورصبلا ىمعأال

 اف لج أو رسداي نإ رامجف تزن ليف ليفو ماشه نب لهجه أو سوهيلعةنلا ىلص ىنلا معبلطلا دبع
 بالى عا اواصوصخ بسلا ناكن او ىلو أ مومعلا ىلعةب الا لو لهجوب أوه ىناثلاورامو أ ةزجوه

 : :ممال ىمعالا نال ىمجعالإب لهاجلاورفاكلاهبش ا. اومعبنيالو قمار صبب ال نموهعبتي وقح ار صبي نم

 هالاو ظءاوملاب نوعفتني نيذلامهو ةحيحصلاةميال|لوقعلا ووذ ظعتي ا. ىنعي ( بابلالاولوأرك ذي
 |. رون وه عاام ايقلاوهويلع م مدهاع ىذلا ىنغي (هللادهعب نوفوبنذلا) لجوزعهوق ْو

 رح نيح مدآ دالو ىلع ذخأ ام دهعلابدارأ ليقولاح دعب الاح هناعايصو علا ظفح دهعلالصأو

 نوفوب نبذ !ةلوقل ديكو توهفهب نوفوت لب (قاثيملانوطقننالو) قائيملاو دهملا هلع دخ ًاوهيلص
 ءيلسرلاو تكلا عيمجب نا.<الادب ربسابعنبالاق (لصوب نأ هبهنلا سمأام نولصي نيذلاو) هللا
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 دب زءالعنعلاوةوغرلا نمءاملاهجو ىعالعاموه (ادب زإ) عفرىأ (ليسلا لمتحاف) راضريغ هيلع روطممللمفاندناةئلا رع ىذلا
 دب زلثمدب زأشني هنمو ىأةباغلاءادتبال نموركبىباريغ فوك ءايلاب و (هيلعنودقوناممو) ليسأ!ءجوىلءاعفتماخفتنم (اهبارإا
 هيلح ناغتبم (ةيلحءاغتبا) رانلا ىفاتباثهياعنودقوتاممو ىأهيلعفريمضاا نملاح (رانلاف) دب زهضعب وىأضرعيتللوأءاملا ١

 بشععلاه ب تينتفراطملاب عفتنتىتلاةبيطلا ضرالا عاونأ نملوالا عونلافاوقلاهنم,هنال سانلا كلذكو |
 ريغو ىدطاهغلم» نم سانلا نملوالا عونلا كل ذكو كللذريغو ىعرلاو برشلابباودلاوهب سانا عفتشيف | ا

 .بادحأت بق ورسم لاقهريغ عفش

 تقزرامم واعلل ةيعوأ تراصفةيعأ او تناك مهم واقنال تاذاخالاكمهتدجوف وف لسو هيلعفللا لصةللا ل اوسرأ ٌ

 اهريغلة-ئافاويف نكسااهسفن ىف عافتنالا لقتال ض ار نضرالا عا ونأ نمىناثلا عز ونلا م وهفلاءافص نم

 نكت ةظفاح بولق مطسانلا نمىفاثلا عونلا اذكوباودلاوسانلاهب عفتنيلاهربغل ءاملا كاسما ىو
 مهن.هذخأيف معلا نم مه دزعال يطع هيلا جانفي جملا نم هدنعام ققيف ةبقاث ماهفأ مط سيل نتن

 كا ىع صم تبننالةخيبس ضرأ ضرالا عاون نم ثلاثلا عونلا ءيقوولب ل

 مهسفت اىفهب نوعفتنيال معلا نم ئيث مهل اذاف ةبقاث ماهفأ الو ةظفاح بواق مط سيل سانلا نم ثلاثا عونلا |

 ةدايزلا دنعءاملاهجو ىلعولعيامدب زلا(ادب زليسلالمتحاف ) ىلاءتهلوقو و ملعأللاو مهريغنوعفنبالو | ا
 (ايبار)ادب زءاملا كلذ نم دح ىذلا ليسلا لّمحاف ىنعملاواهنايلغ دنع .ردقلا ىلءولعيام كلذ كو ببحلاكأ

 ىفهيلع نودقوتامو) ىلا هتلاقفزخا لثمأدتبامت لثملا مان :عهو هياعايفاطءاملا قوفاعفت ىايلاع ىنعي |

 ةئبز باطل ىنعي (ةيلحءاغتبا) بوذيل ئغلاتحب ”رانلا كالت دقتتل ارانلا ف ط+لا لعجدداقتيإالا ) رانلا |

 (عاتموأ)امهنمالابلطتال ةيلنالنب دوك ةمئوك (ناوتنفلاو بحل ىعدوت لتنال 000 |

 اهريغو ىتاوالاهنمذختو بادب ام دوحنتو ضاصرلاو ساحل او دب دحلاكهب , عفتنيامم :رخخآ ع اتم باطاوأ ىنعي
 عاتمىناوالا نم كلذ وينو ردقلاو قيطلاكتدبلا ىفهب عفتشإام لكل لاقي وهن : عتمجام لكعاتملا وهن ,مقتتيا | ٠

 ءاملا نمىفاصلافءاملادب زل مدي زاضيإ ًايلف بيذأ اذارانلا فهيلعدقوب ئذلا كللذ نا ىنعي (هلثمدب )أ

 هب فتنبالىةلاوهرهاوجلا هذه نموءاملا نمدي زلاو قل لم موهودهب عفتني ىذلاوهرهاوجلاهذه نموأ ٠

 تاّدلاىفاضلارهوجلا وه قملاف (لطابلاو قا هللا بري كلذك ١ ىلاعتهلوةوهولطابلال ثموهوأ

 ءافجلاوالطااعئاض ىنعي (ءافج بهذنفدي زلااماف) هلوقوهوهب عفتنيالىذلا ىفاطلادب زلاوهلطابلاو |
 ناىنءملاوهتقرفاذا ميسغلا عرلا تأفج لاقي قرفنملاءافحلا ليقو هبناوج ىلادب زلا نم ىداولاهبىرام
 نمديجلار هولاوىفاضلاءاملا ىعبي (سانلا عشاان بهذ ١ و لمضيهناف تةوى الع ناولطابلا |

 (لاثمالاهللا بر ضي كاذك )بهذبالو قبب و تش : ىنعي( ضرالا ف ثكميف )"ب ناذت ىتلاماسجالا ده |
 تاقوالاض عب ىف ق +! ىلعالعناو لطابلاف لطاملاو قحلل لاهي رسخدلثماذهىناعملاو رب_بفتلا لهألاق

 وهن عفتنيفهريغهماعل وهب لمعي وظف وهبلقةيايحتف الا |

ْ 
ْ 
/ 

 عاوت نال ض رالاو العلا لاقرطلاهباصأ ىلا ضرال,علاو ىدللا نمهبءاجالالثمبرض سر هيلعهنلا | |

 رضحلا ف ديزتغامو فاوإلا اهنم دخت نسا ضرلاو نتاتكتلاو ةيذنإلا نك (عاتموأ) نودقوت فريم_ض'أن ملاخلا معدوم قردصم 4

 اذاتازلفلاهذه ىأهلربخ نودقوتا مو هلت عن (هلثم) ا دتبموهو ثبخ ( دب ز)ةضفلاو بهذلا نم ةني رىأةيلح ىلع فوطعموهورفسلاو

 ىألاح (ءافج به ذيف دي زلااماف ) آ١) لطابلاو قا لثم ىأ (لطابلاو ق+اهللابرسغي كلذك ) ءاملادب زلثمدب ز تيلغأ

 هفذدقنام وهو ايشالتم

 رحبلاوناءلغلا دنع ؛هقلا

 ىرلاعفملاونارغطلادنع

 هتعرص لجرلا توفجو
 نم (سانلا عفشإ اقاخأ وز

 قاوالاو ىلحلاو ءاملا
 (ضرالا ىف ثكميف)

 نويعلا ىف ءاملا تيثيف

 راقلاو .توبخلناو رايآلاو
 ىىّقبترهاوجلاكلذكو
 ةليوط ةدم ضرالا

 هللا برضي كلذك )

 نم قار هظيل (لاثمالا

 لم اذه ليقو,لطابلا
 هلهأو قحلل هللا هب يذ

 قحلا لئؤهب زحولطادلاو

 ةيدوأهب ليسنف ءامسلا

 مهعفني وهب نويصف ساذلا
 ىذلازافلاب و عفانملاعاونأب
 لخلاع وص ىف هب نوعفشن
 تالالاوىناوالاذاعاوهنم

 ثك ام كلْذو تافلتخلا

 ارهاظعاقت قب ضرالا ىف
 2 ها 4 ءاملا ثش

 : 0 ا ةوؤوفطي ىذلازافلادب زب وهبحري ىذلا ىل,ادب , زي هلاوز كشوو هلالحمض | ةعرس ىف لطابلاهبشوةلواطتم ةنمزأ

 اهردق ىعموبوا- ةلاةيدوالاو ن ادب الل ءالاك نادجلاةايح لزن نا رارقلاء الاف لطابلاو قا و بولقتلاو نآرقلل ىلاعت هللا هب رمض لثم اذه

 وفص قبب والطابدبزل بهذب 5< ف قحلا لثمهب عفتنملا ىفاصلاءاملاو ناطيشلا سواسوو سفنلا سجاوهدب زااوهقي ضوبلقلاةءسر

 قالخالاوةينلا لاوحالا لف ةضفلا وبهذلاةياحام ا ووهاك قحلا قي وناطي_لا سواسوو سفنلا سجاوه ب هذن كلذ كءالا

 3 باقعللة فاد اون ”1]ةبلاحلاممالا ناف ص الخلا ةدعملا ص الخالابة دمملا لا وا لثف لثف صاصرلاو سادءلاودب , دا عاتمامأوةيك رلا

 ىمؤللاو ل .كلاوللملاو للحلاوءاب رلافدب زلءامأو بر حف مفدلاةلآ اهضعب وبسك-للعفنلاةادأاهضم» رها وحلا كلتن !



 تناله مأ) ئنميلعحتالنموأي_ثرصببالن ءوأنملاورفاكلاىأ (*1.) (ريمبلاوىمعالاىوتب لهرشأ
 عت لاقف هللا نو دبعي نيذلا جوتموللو مانصالا نو دمعي نيذلا نيكرشألال م هللا برمض مث مهرعغا فكيف للم (رونلاو تاماظلا
 ةوتسنالاكو نمؤملاورفاكبلاهئوتسيال كلذ كريصبلاو ىمعالا ىوتسيالاكى نعم او نابالاو كرمشلا ىنعي الامي م] ختي ف رك رونلاو تاماظلاىوت:لهوأل) نءؤملاو كرمثملا ىنعي سابع نب |لاق(ريصبلاو ىمعالاىوتسيلهلق) ١ 0 0 0 < ا ىوتس تاجا زفتلا
 || اابببس ىدتهمال ىمعالا نال ىمعالاب رفاكلاهبش ا او ناميالاو رفكلا ىوتسبال كلذ كر ونلاو تاملظلا 2 ا
 الاوفلغ) : رشةتلاواعج ىنعي راكن ا ماهفتسا اذه (ءاكرش هنداواعج مأ)اليبس ىدبيالر فاكلا كلذك اوقلخ) و

 له نم (مهيبلع قلل اهباشنف)ا فارانجو اراحيوالابجوارقاسمشو نيضرأو تاومساوفلخب ىنعب(هقلكت || ل وفلخ 0
 عج مأهلوفب مهو ىلاءتهنا ليقو هريغ اخ هنلا قاخ مهيلعهيتشاف أيش قار يغاو أر لهجنعماو هولا || < اك كرسشل ةفصوهو
 رسبل ىأىزاكنا ماهفتسالا ذه رمه دنع قا ءاكرشلا قلخ هباشتقه_ةلخ لثماقلخاوقلخ ءاكرشةنلا نيقلاخ و <

 ١ قط درفنةاوهىلاعتةنلا اود جو طوقعباوركفتاذا لب مالا هيلع هيشي ىتح كالذك ىالا ||... قاخل ثم اوقلخدق
 الف كلل ذك مألا ناك ذاوماكرششلا قلخمنلا قلخ هبتشي ىتح ا يثنوفلخعالاضي ٠ نوقواخعءاكرفلاوءارنالا || <26 قنا هباشفف)
 "نى قل 3 وط الكف )ئف قل دلي لقفز اوقوهو 5 مهتمزل الرق : اق 4 'آ رارعصبام# *لكو اهلنا نيك رسثملاءال ءطدخاب زق ىأ (© * لك ة اخ | ]5 ١ ىلاعت هل جيا. نا مههلع ١ 8 0- 7 0 5 . 54 نيا وولخم ا

 ةوهو عملك قلخ ىلاعتهنلانال صوصحلا هب داري ىذلا مومعلا نم ءيش لك قلاخةنلاهلوقواةولخم نوك
ردق[كقلخلا ىلءءالؤهر دق

 و : 0 : : : 7 9 1 0 

اكءايشالا قا درفنملا دحاولاوهىلاعتةاو ىنعي ( دحاولاوهو) قولخم | ير اوقحتساةهلعاتا
 مح مهلخ دي ىتحهدابعل (راهقلا) اه

 |... يمال رفاكلا لج وزع ها هبشا (ءامءاملا نسلزنأ) لجوزعهطوقوهإلهندارو هرقو لاق أ هدو ءاكرشمإ ىنشتنف
 رطل ىنعيءام ءامسلا نم لزنأ ىلاعت اقفال كلذا ب رضزونلابناالاو تاملظلابر فكنا هبشوربصبلاب || هلاوزؤما 2

 ءاسناهيف ةيدو أت لاسف هلوقو ءاملاهيف ليسي نيل +لا نيد جرفملاوهوداو عجةيدوأ(اهردقب ةيدوأت لاسف) | نور ديال نب ؤجاع ءاكرش
 : الكلاةلالدل ف ف ذخر هنلا ىفءاملا ىوج دارملاورهنلا ىرج لاقي اكوهف ىداولا ف لاسف هرب دقت فذحو قلخلاهيلع ردقيام ىلع

 ايدو ركنامتاو ائامرادقعليقو هردقبريبكت!اوهردقب ريغملا جي رج نبالافواهتل دهاجتلاق اهردقب || ام ىلعاوردقي نأ الضف
 نودداو ف ل يسيو ضر أن ود ضر أى لزني,لب ةبدوالا لكى ليس الو ضرالاعيج مياللزئاذا رطملانال || لق) قلاخلا هيلع ردقب

 يللا
 7 !هللا هب رض لثماذهوان "ارق ىنعيءامءامسلا نمل زن أس ابع نب !لاقوريكنتلاب | ذه ءاج بنسلا ادهلف داو ىأ ( عيش لك قاانشا - م

 نالرطملا لوزنب نايبلاو رونااو ىدهلل ماجا نآرقلا لوزن هبش ولقلا ةب والبديرياهردقب ةيدوأ تلاسف |[ ضارعالاو ءاسجالا قلاخ
 كلذ وءاملا اهبف نكستسي ةيدوالا نال ةيدوالاب ب وافل ءيشو نآر فلا لوزن كل ذكوهعفن مع لزناذا رطلا || ميقتسيالو هللاريغ قلاخال

 لوزغب اوعفنتا نيذلا مهنال نينمؤل اب ص اخ اذهواهبف نآرفلا لوزن ةكريب نافرعلاوناميالااهبف نكسب بولقلا || ف كيب رسل نوكي نأ
 ثعبام لثمنأ ملسو هيلع هناا ىلصةننا ل |وسر لاق لاق هنع هللا ىضر ىرعشالا ىس وم ىأ نع(ق) نآ قتلا كي رشهلنوكيالف قاحلا

 بشعلاو لكلا تةبنافءاملا تلبق ةبيظةفئاطاهنم تناك فاضر باص ثيغل لكل ملاو ىدطا نمدبهندا || نا لاق نو ةدابعلا ف
 ملعو لعتف هبهتنا ىننسب امهعفنو هئلا ني دى هقف نم لثم كلذف“ الكتبننالوءام كستالناعبق ىهاسء ا ىرخأ قلخلا هباشتفاهوئتاخ مهو مئمةفئاطباصأو اوعرواوق_سو اهنماوب رشف سانلااهسهنلا عفت املاتكسمأ ب داجأاهنمناكوريثكلا || قلل الام قلخبإل هله
 ةناهجحر ىوونلا نيدلا حي خيا لاقدب تلسرأىذلانلاىدهل_بقيرلواسأر كلذب عفربإل نم لثمو (دحاولاوهو) موق ىلع
 هلوق أو شيشحلا نم سبايلاو بطرلا ىلع عقب زمملابف 'الكلاامأهحرشو ثيدحلا !اذهىنعمفف هريغو (راهقلا) ةيبوبرلاب دولا
 تبننالىنلا ضرالا ىهو نيحيحصلا ىفاذك ةدحولا ءابلاوةلم_هلالادلاو مجلابف بداجاهنم ناكو : ا يود
 ىذلاريدفلا ىهوةذاخاعجةمجحملا لاذلاو ةمجتملاءاملا,تاذاخأ ىورحلاةياورفوبوضنلاهيف عرسلو || 0 جاوا املا كسمتىتلا ىه ىناطحلا لاقو بصخلا دض بدجلاو ب دج أ هسايقو سايقريغ ىلعبدج عجالكلا 8 (لز 7 0

 نم ىاز ةدايزباوعرزو ىراخبلا حرص ىف مقوو ىعرلا نمسح فاذك اوءروهلوقوءاملا كسي 0 را
 ىورب هللا نيدىفهقف نملثم كلذفهلوقو ضرالا نمىوتسملاوهو عاف عج فاقتل ار يسكب ناعيفلاو عرزلا ْ ) ( و :

 لم ىنلا ناوهفءدوصقمو ثردحلا ىنعمامأو ماكحالا موف هانعمواهرسكب ىوروروهشملاوهو فاقلا مشب وهوداو عج (ةيدو اتلاسفإ)
 طل 3 : : ءاملاهيف ليس ىدقلا عض وملا

 هلل اهرادقع(اهردقب ) ضعب نود ضرالا هب دوأ_ض عب ليسيف عاقبلا نيب ةب وانملا قي رط ىلعالا قا. الر طا نالركنامناوةرثكب



 مانصالاوعدناو مهبل للااوعدنا (ه8) 2 مهئالديفةمشنمال عايض ف (لالضوفالا نير فاكلا ءاغدامو) ١
 هتلوإ) مهباجا عطتسنإ

 ل اذه متم ع ةمبلا مهعفنبال نيح مانصال | مهئاعد ورافك-ال ى اعت هلناهب ريذ لدم اذهوهيفك طساب مادامةاف ْ
 تاومنسا ق نم تحسس

ابع نبالاقءيلا اوجاتح-ا اذا مهنعلضيىنعي (لالضىفالا) مهمانص أ ىنعي (نيرفاكسلاءاعدامو) هلوقب أ
 س

 10 أ اعوط ضرالاو تاومسلا ف نمدجسهللو ) لجو زعهلوق عق ىاعنةنلا نعةبوجحم مهتاوصأ ةبآلا هذه

 ىنعيلاح (اعوط (دايق 5 ةريجلاعضووهو ةقيقالا ىلعدوحسلاهنمدا ارملاناامهدح أن الوقدوجسلا اذه ىنعم ىف (اهركو

 ا 0 ارا ن الااماعناكن او ظفللان امتدح أن اهجودةبآلا ىنعم ىففلوقلا اذه ىلع ضرالا ىلع

 0 عدل اعوط نينمؤملا ىنعي سنالا نم ضرالا ف نمو ةكسئالما نعي ت اومسلا ىف نم دج هللوهلوقف صوصخلا ||
 ةدشلالاحىف نب رفاكسلاو نيقفان ا ىنعي اهركوةدابعلاهلل نوصاخلا نوئم ملام هواعوط هلل دعس نم نيئمؤم لا ع , اهركو

 ل 0 0 وحس ىجل 0 0 مسهتمدر دوحس ناف ,متماو 0 قنيلخ ا طالق ايضا ضل 0 5 ا نع

 شالادحو ذهف هتبلا هلل نود جسم الف سنالاو نحلا ن٠ .رافكتلاامأو مدقتاك اهرك هلدحسي نم مهنمو ١ يسارا سجس دل سرس طاق ىغقك ةادغمج(ودغل) 3 5 0 0 00 5 0 1

 لظليق ليخأ وج لصأ نعبوجولإب ريعف هلل دج نأ ضرالا ف نموتاوم.سلا ىف نم لك ىلع بج هنا ىنعملاناهنع باوحلاو |||

 ودغلاب هل هلل دحعسإ ئث لك َْكو ةيدوبعلاوةمظعلابفارتءالاوهدوحس !!اذه نمدارملان وكن أوهورخ !باوجولوصاوعوقولا 0 ْ

 رفاكلا لظو لاصآلاو هسيلعلدب و مظعتلاو ةبدوبعلإبهلل نورقي مهناف نجو سنأ نم ضرالا ف نمو كالم نم تاومسلا ىف نم ظ

 لظوهراكوهراهركدجس || وهدودلا اذهىنعمىفىاثلا لوقلاوّللا ناوقيلضرالاوتاومسلا قلخ نم مهنلأس نأاو ىلاعتهلوق ْ
 وهواعوط دجسي نمؤا | نالرابتءالااذهو ىنعملا اذهبهلندجاس ضرالاوتاومسلا ف نم لكف عانتمالا كرتو عوضذخلااودايقنالا |

 بر ند لق) عئاط (لاصآلاوودغلاب مطالظو) ىلاعت هلوقو َُه ه4نوداقسم نوعا مهق لكلا نةذفانة ا

 ل-ق ضرالاو تاومسلا | لاصآلاو سمشلاعواطىلارجفلا عولط نم مضلإب ودغلاوراهلا فصن ىلا ليقوراهنلالوأةادغلاو ةودغلا ْ
 هنال مهفارتعال ةياكح (هّل نورسفملالاق سمشلا بورغىلارصعلا الص نابام ىهوةيشع عجاياشعلا لاصآلاو ةيشعلاوهو لصأ عج ْ

 تاومسلابر نم مههلاقاذا]| عئاطوهواعوطةدهدجسي ن.ءؤملا لظدهاجملاقورفاكلاو نمؤملا لظءاوسهنل دجسي صخش لك لان نا أ
 نمدب مط نكس ضرالاو دحعسإ هل ظو هللاريغأ دحتسم, رفاكلا ناريسفنلاىفءاج جاجزلا لاقوءراكوهواهرك هند دجتنس رفاكللا لو ْ

 نباةءارقدليلدهللااولوقي نأ اماهفألابحلل لءج كم شختو اهب دجسناماهفأ أوالوقعلالظلل ىلاءتهنلا قا نأ دعب ال ىرابنالا نبا لاقل إ

 وأهتلا اولاقىنأو دوع-م || اهرصقواطوطو رخ آب ناج ىلا بن اج نماهناليملالظأ ادوحسب دارملا ليقو دواد عمهللت حبس ىتح
 اوبيحع)ناف ىأ نيقلتوه | نيدهقرثكتو مظعتلالظلا نالرك ذلبلاصآلاهودغلا ص خامناو اطوزنو سمشلا عافتراببسب |
 اذهالا ب اوجالهناف مونقلف امهنيباهفهطبسو لخ ديفراهنلاافرطامهنال ل يقو نيتقولا ٠

 هنودنم من تافألق) ||| هنءارق دنع دجتسي نأ عمتسملاو ”ئىرافلل نسيفةوالتلادوجس مئازع نمةدجسلا هذهو «لصفإلا ا
 هومتماعنأ دعبأ(ءايلوأ || ءالؤط داي قىأ (ضرالاوتاومسلابرنملق) ىلاعتالوق يف لعأةناوةدجسلاهفط هعاتساو أ
 ضرالاو تاومسلا بر || نءثص طرالاو تاومسلا كلام نم نه. ضرالاو تاومسلا بر نم ةئلاري_غنود عي نيدذلا نيكرسشملا ا
 اذافاهفامو ضرالاو اهفامو تاومسلا قااخ هللا نابن ورقم مهنالهللا نواوقيسف امهقلاخوامهشرب دم ٠

 هيلعاوفطع ناكرشملل ةلاقملاهذهلاقاملليقو ضرالاو تاوسلا بر هللادتابتن أل قف كلذب كوباجأ

 نمباوجلاو لاؤلاءاجاماليقو هللا دمعي لق ىأ(هنلا لق) مهوب موي ن ًاهنلاد عاف تنأ !بج ا اولاقو

 هيلعمللا ىلدىنلا ب باجأو كلذاو ركب هملاملف ئيث لك ىلا خلان نور كيال نيكرس م1 نال ةدحاوةهج

 نيكرشلل داي لق ىأ(لق )هلوةب مانصالا مهتدابع ىلعةخع | مهم مز 0 كلذاولاق مهناكف هللاهلوقب ٍّ و

 تاومسلا ب رريغ متيلون ىنعا اورصانلا ىو او مادصالا ىنعي (ءايلوأ) هللا نو د نم ىنءي (هنود نم متذخت افأ)

 أ (ارضالواعفن مهسفنال) نوكلميال مهوىنعي (نوكلجال) مانصالا ىنءاراصن امهومتدحلاو ضرالاو |

 اا ةطاهنود نم مدخن

 نوعيطتسال (ارضالو

 وأ اهوعفني نأ مه-سفنال

 فيك-فاهنعاررض اوعف دي

 دقو مهريغل هنوعيطتسي
 قزارلا قلاحا ىلع مهومرث



 نالفب لحتو هيف دهتجاوةليح ا لامعتسال فاكن اذا | ذك لدمئهنموةدباكملاوةرك املا: دش ىه وذإحامملا ىأ(لاحلا دي دشوهوا)
 لا ىلاتغ.ضأ (قحلاةوعدهل) نوبسةحال ثيح نمةكلطاب مهيتأبهئادعال ديكلا اوركملادي دس هنا ىنعملاو ناطلسلا ىلا هب ىعسوه داك

 طعب وةوعدلا بيجتسيف ىعدب هناحب_سةللانا ىنعملاولطابلا نمل زهعاهناو قحللة سب المةوعدلا نا ىل- ةلالدال لطابلا دذوه ىذلا

 عوءدتناكةهلؤس ىعادلا

 معفتشيالام ف ع مفنلاو

 ليهناو هؤاعدىدالو

 ةوعدهلو لاحملا ديد_ش

 دب رأةصق ىلعيإبفامب قحلا
 ةقعاصلابهّباصانالر هاظ

 نمهب ركمو هللا نم لاحم

 ل اوسراع ددقور عش م ثيح

 هيلع سو هيلد هللا ىلصةتلا

 مهللا هلوقب هبحاص ىلعو

 بيجاف تئشامب امهفسخا

 ةوعدلا َتاَكَف امهف

 لوالا ىلعو ق- ةوعد
 مهنلداجم ىلعةرفكلل ديعو
 هيلعةللا ىل_صةللا لوسر

 ةباجاو مهمهلاح لولي لسو

 هللا ىلص هللالوسرةوعد

 اعد نا موبف لاسو هيلع

 (نوعدب نذل و) مهلع
 مهوعدب نذلا :هلالاو

 نم (هنودنم) رامكلا

 نوبيحت_.ال)هللا نود

 مهتابلط نم (ئثبممل
 ءاملاىلاهيفك طسارك الا)

 نمءانئتسالا (هاف غلبيل

 ىتلاةباحتسالا نمىأردصملا

 * || نالنوبيجتسيالاهباع لد
 ىلع لدب هفورحيلعفلا

 نامزلا ىلعوهتغيصردصملا
 ناكل ىلع ةرورضلابو

 ةءاجتساالاةءاجتسان وبيجتس الربدقتلاراصق لعفلا نئاهنم لك ءانئتساز ا لاحلاو
 غلبي ناهنم بلطي هيلا هيفكطسب ن !ءاملاةباحتساك ى أءاملا ىلا هيفكط ساب ةباحتساك

 هت ردنا عج للعم سا داج هنوعديام كل ذكوهاف غابي وهءاعد بيحب ن أر دقيالو هيلاهتجاحو

 هاف غلابب ءاملاامو (هغلابب وهامو) هيفك طسابب يناعتم غلب

 هو كلذ دعب لاق نئالدلا رك ذمعا مل ىلاعتهنا ىنءملا نوك يف فائئتسالاواواهنا ليقوةةعاصلإب هللا هكلهأ

 8 اغلي الوءاملانمامهبفرغي لام كلذ يل ل طساذاناشطعلاك سابع نبالاقو كلذ

 1 م !'نمهبوعدىامءاعدلاهيلاهجوب هناباةيقح هنوكل قدال ةسل الم )08(

 ًاوسهيدارأ اذاالحدهب لد ,طوق نمةب وقعلإب ذخالادبدش ىأ (لاحلا دي دشوهو) هللا ىف ولدا

 , ”جاوةليحلالامعتسا اك-_:اذا لحو كالهالهضرعو ناطاسلاىلاهب ىىساذ اهبل >مب مطوق نموه

 ]يقوهنوعقوتيالو هبوفرعبال قب 7 طب مهك-لهم ىتح هنا دعاب لاح دي دش ىلا ءتو هن احبس هنأ ىن :ءملا نوكيف

 محل |لاقف لاخلا دي دم هلوق ىنعم ىف نب رسفملاتارابعتفلتخا مثةئاز ميملاوةإ يحل اوهو لوحملا نم لحما

 ليف ةيوقعلادب دش ليقولوحلاديدش سابع ن :١لاقوتد وفلادب دشةداتقو دها#<لاقوةمقنلا ديدش انعم

 لإ ' 00 تالاد بس هنأربخأ امنا ف نولدامح مهنأ امهنعربخأ لهنا كلذ لادجلا ديدش هاتعم

 را هللاالاهلاال نأ ةداهش سامع نب !لاقو دمحوت ل قمل اةوعد ىلع لاقى دملاةوعددهلل نعي (قحلا ةوعد

 لطابلا ضيقت اوهىذلا قا !ىلا ةوعدلا فاضت نامه دح ان اهجواهيف قا ةوعدفاشكلا بحاص

 ١ ايلا نم لزععاومنا وهب هةصاخم قلل ةبال.ةوعدلا نا ىلعةلالدال قا اةلك كلوقىفهيلاةملكلا فاضت

 ةسإ المهن ,وعدتن اكفهلةحاصم ناك ن !هلّؤس ىعادلا ىطعي وةوعدلا بيح سيق ىعدب ىلاعت هنا نا ىنعملاو

 | وا عضال ةفالخ عفنلاوىودجلان .هنوعد ىفال ءاعدلاهيلاهجوب ناباةيقح هنوكل قدال

 لان عو بيجيف عمس ىذلا قحلاوعدملا ةوعد ىنعم ىلعةظلاوهىذلا قمل ىلا فاضت نا ىناثلاهءاعد

 اسق ىلعامأ تلقاامهلبفأمب نيذصولا ن ده لاصناهجوام تاق ناف ق+!ةوعدهيلاءاعد لكو قمل اوه هلبا

 1 00 00 نان ومياعللا ىلسهطلالوسرةوعدب تناك ةقعاصلابمتباصانالر ,هاظ ةدبرأ

 ىلع رافكتال ديعوف هللا ف نولداجم هو هلوق ىلعام وقح ةوعدةوعالاتن :اك_فامهبق بيجاف ليفطلا نبا

 اعدلاو صالخ الابءاعدلا ةبآلا ىنم. ”قليقو مهلءاعدنا اعدةباجاو ]سوميلع هما كس ةقالوسر ناداجم

 نود نسما | مهنوعدي نيدنلاو نعي (هبود نمنوعدب نيذلاو) ىلع هلنالا ن وكي الصلاخلا|

 : ناررض عفدوأ عفن نم هنود رئشل مهن مجال ىنعي (ئشإم طنوبيحتةال) اهنودبعي ىتلا مانصالا

 ' 0 ةباحتساالاىنعي (هغلابب وهاموهاف غل. لءاملاىلاهيفك طسابك الا) مهوعد

 «دأهءاعد بحب نأر دقيالو هشطعبالو هيفكط ببر عشب لد داج ءاملاوماف غلبي نأهنم بلطي هيلاهيقك

 00 .مهعفن ىلعر دةيالر مهباجاعيطت سالو .هأ :اعدب سح الد اج هنوعدبامكلذكو هأف

 هل ا قار هعباص ارث انامهط سيف هب شله يدين ءاملآف رغب نآدار أن عمون آلمماعد ىود-ج

 ف ف ىلا غاب الو وت هنهه دب ىف نوكم. ال هعباص أ ارسءان ءاملا ىلع ضب اهلا ن 'ليقو هبرسث نءهتبلط غلبي وايش

 |. ناتلطسلا لجرلإ هبشليقو ئئئاهنممديغبالو 8 0 امال هنم

 ١ الوءاملا جرب يلارعق ىلا غلب وهالفرثبلا ىلاهي هيدي دع ا املا نا ثطعلاك ءاطع

 ةنيالمانصالا نوعدب نبذلا كلذ ؟ هاف غلب , وهالوهلهؤاعدوءاملا ىلا فكلا هطسب هعفني الف هيلاعفتري

 : ا

 امعبالو هيفكا طسب رعشالداج» ءاملاوداق



 ةاآ/

 وهام دءرلا نعانربخأ اولاقف بو هيلعهنلا ىبصهللالوسر ىلا دوو. تابق سابع نب!لاق لاكيمو ليربجو أ

 توصلا اذهااولاق هللاءانشي ثيحاهمهقوس. ران نم قي راخمهعم باحسلاب لكومةكنالملا نم كلم لاقأ
 هيفةدايز عك رثلا هج .رخأ تق دصاولاق تمأ |ثيح ىرهتنت ىتح باد سلا هرج زلاقعمسي ىذ

 اهم رجزتةلآ ا انههبدارأو ان اضعب مهضعب نايبصلاهب برسضيب وفل : بون لصالا فوهو قار خ2 عج قرر |

 نبالاق باحسلا هبةكن الملا زجزترون نم توصو هور ث ي دح ىفهريسفنءاجدقوباحسلا كا

 000 وهو هتفيخ نم ةكئ الا اوه دمحدعرلا حبسي نم نا حبس لا ةف دع رلا توص عمس نم ساب
 | نمناحبسلاق و ثيدحلا كرتدع .رلاعمساذاري نلا نب هللا دبع ناكو هتيد ىلعف ةقعاص هباصأ ناف ربد ١

 نارابخالا ضعب فودب دش ضرالا لهال ديعولا نا لوقي ناكوهتفيخ نمةكئالملاوهدمحب دعرلا معب

 توص مهغمسأ لوراهنلاب سمشلا مهيلع تعلط و ليللاب رطملامهتيق لف :وءاط أ ىدامءنأوللوقي لا |
 صوب ثيح ىلا هفرمصي باحساب لكوم كلم دعرلا لاقهن أس ابع نبا ندكاحضلا نغرد وج ىورو دعرلا |

 اهدنعف سيبستلاب هنوص عف ةرالاءامدلا ف كللم قيال حبسا ذاف هللا حبس هناوهماهمأ5 :رقنىف ءاملار ,وحناو

 لجوزعهللا حبسي د عرلاتوصناف كالذ عمو باحسلاب لكوملا كلما توصل مسا د ءرلا نا ليقو ا ]|
 نم عومسملاتوصلا اذه دوج وو صتاقنلاعيجج نعل جورعشتلاهرزانن ءةرابع سيتا

 ةقيقحلا ىف كلذ نكي ناو ٍصئاقنلا عيج نعلاعتءردأق ار

 اذهلفهللا حبس هعمس نم ناد عرلا يبست نمدارملا ل يق وهدمح حبسإالا ع ئش نم ناوهلوقهنمو

 هتبيهو لجوز عملا ةفيخ نم ةكنالم ا حبسي وىنعيهتةيخ نم ةكنالم اوهلوقو هيلا حييبستلا فيضأ ىنعل |
 نماناوعأ باحسلاب لكوملا كلما عم لجوزعهللا لعج باحسلا ناوعأ ةكنالملاهذومدارملا ليقو هتبشم
 لسريو) ىل وأ مومعلا ىلعياجوةكمن الملا عيج مهمدارملاليقون وعئاط نوءضاخ نوفاخ مهو ةكبال

 لزانلاديدشلا توصلا ىه ليقو هببصت نم قرتحيف قربلا نم لزاذ !|باذعلا ىهو ةقعاص عج -(قعاإ ءلا |

 بيصيق) اهنماشنت ةثالثلا ءايشالاهذهو دحاو ءيئاهتاذ ىف ىهوتوموأ ب ا ذءوأران هيف - ُع وحلا نم

 لسا بيصت ةقعاصلارقابلا دج لاق ةعيب رنب دم رأ باص أ اىاهب اليف ىنعي (ءاشب ن٠ .) قءاوصاب ىنعي (اهبأ 2

 ليبس ىلع ةضوافملاةلداحللا ليةوهللا ف نومص اخ ىنعب (هللافن ولداح .هو) 01 اذلا ببصتالو ملسملا هغو |

 ىلص ىناللاق ني>ةعيب رنبدب رن أش ىف تازن ءلتف تمكح أ اذا بلا تلدج نمولصأو ةبلذغملاو ةعزانلا

 نع نسخلا لّدسو هتف ةرحافءامسلا نم ةقعاص تازنف بهذ نممأت ,وقان نممأ ارد نمأ كب رم مو هيلع

 ارفن إسوءيلعهللا ب صونلا هيلا ثعب برعلا تيغاوط نه لجرن اكل اذ ةبآلا قءاوصلا لسريو وأ

 نموهلهه.لاق وعدن ىذلا اذه دمت نر نعىفوربخأم طلاقفهلوسر ىلاو هللا ىل هنوعد هناك و 2

 لو.سراياولاقف لسوهيلعةنلا ىل_هىنلا ىلا اوقرصنافهمالموفلا عت اف ساخن ديدحوأةطفوأ ب

 لوسراياولاقف سو هيلع هللا ىلصةللالوسر ىلا اوفرصنافهفرعأالوهارأال ب رىلا| دمت بيجأ لاق لبأي
 هنوعدب دنع مهاهيبقهيلا اوعجرفهيلا اوعجرالاقف ثبخ لاق لب أيش ىلو الا هتلاهقم ىلعاند ازامُهلل

 تقربو تدعرف مهسؤر قوف تناكف ةباحس تعفتراذا ايش هتااقم ىلعم ددب زرالوهو هنوعزاشي

 اوءجراماف مسوءهيلعةللا ىلصىنلا اوربخيلاوعجرفدد:عسواج مهورفاكلا تقرحاف ةقعاصإ تمر
 دقاولاق كلذ متءاع نبأ ن ءاولاق كبحاص قرتحا مطاولاقف لو هيلعقتلا ىل هىنلا باص نمرغن مهلبقت
 1 مهوءاش, نماهبب يصيف قعاوصاا لسريو لسو هيلع ةئلا ىلص ىنلا ىلا ى

 هللا فلداجاملدب رأنا كلذو هللا ىفهلا دج لاح ىف ءاشن ع : نءاهبيصيق ىنعملان وكيف لاحلاواو ليقفوا 8

 (تل“ - (تزا) <09

 قعاوصلا لسربو)
 (ءاشي نم اهم بدصيف

 ءامسلا نم طقسنران ةقعاصلا

 لكقذفانلا هماعرك ذامل
 ىف اورهاظلا ءاوتساو عيش
 هتردق ىل_ءلدامو هدنع

 لاق هتتناد_حوو ةرهابلا

 (هللا ىف نولداحي مهو)
 لوسر اويذكن يذلا ىنعي

 ملْسو هيلع هللا لصةنلا

 ثيح هللا ىف نولداحب
 فصيامهلوسر ىلع نوركشي
 ثعبلا ىلع ةردقلا نمهب

 نءمطوقب قئالخلا ةداعاو

 ميمر ىهو ماظعلا يع

 ذاكتإب ةننادحلا نودورو
 ضعب هنواعجو ءاكرشلا

 ةكدالاا مطوقب ماسجالا

 ىألاحللواولاو هللا تانب

 لاح ىف ءاشي نماهببيصيف
 اخأدبر أنا كلذو مهادج
 لاق ى ماعلا ةعيب ر نب دبل

 هيلعهتلا ىلص هللا لوسرا

2 
 نيدصاق ليفطلا نب صاع

 ةدغبا صاع هللا ىرفهإتقل ىلؤالاهتلاقم ىلع مهد لفهيلا اوعجرفهيلاوءجرالاقفهنمهللا لع ىتعالوابلقرفك أ االجر ام ١ ارامل

 تيب فتوموريعبلاةدفك
 دب رأ ىلع لسرأو ةيلواس
 نعى دبخأ هلتقف ةقءاص
 مأوه ساحن نمأ انر

 ديد



 1 م وز

 هعفديالؤ (هلذ مالف)اذع

 نمهنود نم مطامو) عم
 ىلب نم هللا نود نم (لاو

 وه مونع مفدي ويه ىمأ
 افوخق ربلا مير ىذلا

 للا ىلءابصتتا (اعمطو

 هسفنف هنأكق ربلا ىم
 فوخ اذ ىلعوأءمطو فوخ

 نيبطاخملا نموأ عمط اذو

 ىنعملاو نيعماطو نيفئا ىأ
 قءاوصلاعوقو نم فاي

 ف عمطي وقربلا مملدنع

 بيطلاوب أل اق ثيغلا
 ىدحين وجلا باحسلاكى ف
 ىو
 ىذدحنو هنمايحلا ىجرب
 قعاوصلا

 هيفهل نمرطملا فاح وأ

 تيبهل نمو رفاسملاكر رض
 عفتتيالامدالبلا نمو فكي

 رصم لاهاك رطملاب هإهأ
 هيف مفنهل نمهيف عمطي و

 وه (باحسلا ئتنيو)
 ةباصس# دحاولاو سنج مسا

 عج وهو ءالإب (لاقثلا)

 ةيقثةباحس لوقت ةا يفت
 دعرلا حسي و) لاقت باصسو

 جس ليق (هدمحب
 نيجارلادابعلا نمدعزلا

 ناحبس نوصص. ىأرطال
 ىلا نع و هللدجلاو هللا

 لاقهنأ لسوهياعهللا ىلص

 باحصسلاب لكوم كلم دعرلا

 قوس ران نم قب راخه عم
 ىذلا توصلاو باصسلااهم

 وعماس

 هلالحا ءهتنه :رمةينالملا حبس و (هتفيخ نمهكنالملاو) يماتيح ىلا ىهتني ىتح باحتسلاهرسز عمس

 هلا ىلا كل ذامنا ىل كلذ سيل لاق ك دعب ىل مالا لجن لاق ني ءاسملا ىلعام كيلعو يمل للام كلل لاق تماسأ

57 
 ىءأو

 )45( 0 ملا ةرثكب ةليجلا لاخلا نم ( مهسفنإبام اوريغيىتحإ) ةمعنلاو ةيفاعلا

 لا! ةنعأ كال لمج أل اق ىللعجناف لاقال لاقر ملا ىلع تن ا ورب ولا ىلع ىناعجنف لاق اشي ثدح هل عج ىل عت
 4 وأ داق ماب ناكو سو هيلع تلا ىل ههتنلا لوس هعم ماقف كلف أ ىممق مويا ىل كلذ سيلوألاقا ياعوز غن

 : هللا ىلصةللالوسر مصاخ ماع لءؤ ف يسلابهب رضاف هفلخ نمر دف هلك أ ىتيأراذاةعيب رنبدب رأىلا

 ١ | ها نماربع طرتخافهب رضيل |سوهيلعهنلا ىلص هللا لوسر فا + نمديرارادوهعجاربو سو

 اموديرأىأرف اسوي .اعهللا لصاشالوسرتفتلاف هيلا “ىو سماع لعجوهإس ىلعر دقت لف هيلع ىلاعت

 ُ راه اعوف تو انتل ةوح موي ةفعاصدب رأى عةلل١لسراف تثشاامهينغك امهالا لاقف هفيسب

 ملسوهيلعهللا لص ىنلالاقفاد صابابشو ادرج اليخ كيلعاه“ المالةتناو دمر أل |:ةف كبرت وعد د#ءايلاقو

 0 1الا مط بص نلف ةيلواست أسما تدب سماع لزنف جرزختاو والادب ربة قانداو كلذ نم هلل ىنعنم

 _ مةيلواس تسب ىف توموريعيلاةدغك ةدغلاةف«ءلعدتشافرا :لالثمهنمهذخأ هنذالصأ ىف جارخهلجرفن

 لك ترسب /نقلوقيورعشلا وقبل جو تول كلمإ ندا لوقو ءارصصلا ف كرب لعجو هسرف كر
 'ةداوج بكر قداعمبارتلا ىهادرافهمطلفاك_امءيلا هللا لسراف ىربامهتذفنال توما كلم ىنعي هبحاصو
 ' نعطلابت اف ليفطلا نب سماع ملسوهيلعهللا ىلصةللالوسرءاعد لجو زعةللاب اجأو هرهظ ىلعت ام ىتح

 نمولوقلارسأ أ نم كتم ءاوس ةدقلاهذه نأش ىف لجوزءهللالزنأو ةقعاصاابتامةعيب ر نب دب رأو

 1 قمفنو طغت ابقعم | سلا لسع لوسرل ىسي م ةلخ نمو ةينقو ناي نست نسا ل6 كاي

 0 ارق دقو هللا ىمأ نمتابقعملا كالت نا ليقوهنلا ماب ىأ هللا سعأ ن ههفلخ نمو هب دن

 /سماعنيذط باطخ (م ' ارسلها نا) هلوقر و هغلخ نمودهب دب نيب نم هنوظفيع هللا مأ نمت اقعم

 ماو ريغيىتح) مويلعاوم معنى ٍا|ةمعئلاو ةيفاعلا نم موقبامريغيال ىنعية عيب رنبدب رأو ليفطا| نا

 أ وقوحو مهمتمت | ات ميبلعسسا نودحج و مهب رنوصعيفةإ يا ةلاخلا نم ىنعي (مهسفنإب

 مههنلالزنأامّدر نأ دحر قيال ىنعي (هلد ممالفإلاا عراك اله ىنعي ( أوس موقب هتلادارأاذاو )ىلا عت

 عني ومهرصنو مهم أ ىل لاو نمهتنا نود نممط سيلو ىنعي (لاو نم هنود نم مطامو) هردقو هئاضق
 | وهب ءدايعلجوزع هلا فّوخال (اعمطوافوخ قربلا كب ريىذلا اوه) لجوزعهلوق ُه مهنعباذعلا

 هجو نم باذعلا هيشي د وهجو نم معنا |هبشي|م هتردق ميلظع نمةبآلا هذه رك ذأوس موقب هلئادارأاذاو

 0 فوباحسلا لالخ نمروظي نال وهو فورعم قربلاو قربلا كك: ربىذلا هللا ىنعي ىذلا وه ىلاعت لاف
 | فاخيهنا ىناثاارطملا لوزن ف عمطيو قعاوصلا نم فا قربلاناعلدب_:عنالوالا هوجواعمطوافوخ

  عمط وكلذوحتو حمقلاو بيب زلاو رّدلاهردرب ىنعيهني رجىف نمورفالاكر طلاب ررضتتي نمقربلا نم
 | عمطي وهنامزو هناكمريغى ناك اذاهنم فاه رطملاناثلاثلا هوو عارزلاكم فنرطملا لوزن فهل نم هيف

 [ باحسلاع 2 و)تبصخأر طعم اذاو اوتطحق ترطمأ اذاامدالبلا نمنافهنامزو هناكم فناك اذاهيف

 باحساوةباحس عج باحسلاو تدبةاهادبأىأت أشنف ةباحسلا اننا شن ألاقي رطللب ىنعي (لاقثلا

 اد وماسين نع موأ ءامديف مغلاباحسلاليقو هنعةللا ىضرب بلاط ىنأ نب ىلعهلاقءاملا لاب رغ

 | ءاملاهر وأهل عرلار اكسل ىمسورلا ب حسلا لصأوءاملان..ىلاخلا اوهو ماهجباحس
 | باحسلا قوي ىذلا كال مسا دعرلا نأ ىلعني رف ارثك |(هدمحيدع رلا حسي و) هريس هرارجنالوأ

 ا 'هةفيخ نم ةكئالملاو) هلوقوهو ةيلع فطءاملو قتلا اذه ىلع درو وهحينسته نم عومسملاتوصلاو
 | دعرلانوكنأد_بال هنأه نع بيج ًاوهربغنوكين أب جوه- لع فوطعللارياغمفوطعملا ناك اذاو

 هتكنالمو هلوقكوهف ةكناللا نم هربغىلع هلافي رسشترك ذلامدرفأامناو ةكنالملا نم كلملامسا



 ىلاعت هلوق © ضقاقنلا عيجج نعدهمزنتوةماتلاةردفلاو لماكسلا لما, فوصوم ىلاعتهنأ ىلع لد | |

 هنلعأوهرهظأ نموهمتكوأ لوقلا خأ نم مكنموتسم ىأ (هب روج نمولوقلارسسأن م <نمءاوسإ) |

 هتماظر ا رتدتسم ىأ( ليال, ف ختسم هوه نمو) هل رهاجلاولوقتلاب رسسللا ىاعت هللا اعف ىوتسا دفان علا و أ ْ

 - رطلاءارلا نوكسو نيسلا حتتفب برسلاوارهاظدب رس راو :اب بهاذىأ (راهلابب .راسوإلا )
 ذاوليللاب فت سمة رب ءاصوهةي آلام ذه ىف سابع نبا لاق هاد ىقفردتملاب .راسلاىيبتقلا |

 هترهظأاذا ئشلا تيفخ مطوق نم ل نمءىرب هنأ سانلا ىرأ ًراهلب جرخ |

 ترمضأام ءاوسةيالاىنع.و ايفخت سمبرسلا فلخدراوةمىأرا ماب ب راسو هتمتك اذاهتيفخأو أ

 ىفنارهاظاوم ىتأوأ ليللا تاساظ ىفارتتسم ارتتتسم جئابقلا ىلع مدقأ نمءاوشو نسلالاهب تقطنوأ بول _ةلادب | ٌ

 تدعصانذاف راهلاو )بالا, نوبقاعتيةكنالمهلل ىنعي(تابقعمهل) لكلاب طيخمىلاعت هماع ناف راهنلا|

 ناوثدنأتلا ظفلب تابقعمرك ذا اوءدبلا دعب وعلا بيقعتلاوراهنلاةكنالماهتبةعل يللا ةكنالم ||
 دع_ستاوانبالبقأك تاكيسحلا و ميال .و بقعماهدحاونالاروك ذةكئالملا ناك أ

 ميفنوبقاعتيلاق لسوهيلعةنلا ىلسةللالوسرنأ هنعاللا ىضر ةريرهفبأن ع (3) ركتالبرإ
 مطأسفكيفا اونابنبذلا جرعي مثرصعلاةالصو رجفلاةالص ف نوعمت وراهنلابةكسئ المو ليللاب ةكئالمأ

 دحاو لكعم نا ليقو نولصي مهو مهانيبتأو نواصي مهو مهانكرت نولوقيف ىدابع متكرتفيك كب لع وهو ٍْ
 بتاكو تائيسلا ب ناك وهوهلامث نع كلمو تانسحلا بحاصوهوه يي نعكالم نيكلم مذآ ىنب نم | ْ

 ةئيسلهعاذاو اطائمأر مشب هلاهمتك ةن_سح دسبعلا لمت اذا تائيسلابتاك ىلع نيمأ قانصسلا
 تدب اع

 ههدبعلا مضاوُا اف دبعلا ةيصانب لكوم كلموت دسحاوةثبسهيلعاهبتك !لاقالاواهنم بانوه نتا
 كلمر ىذالا نمامهظفحهينيعب لكوم كإ هواهبه عضو لجوزعةللا لع ربت ناواهبهعفر لج وزع |
 ةسجووليل ىفدبعأاب نولكوم كالمأ اةسجءالؤوفهيذؤي ماو طا نم عشه ققلذد هعديال هيفب لكوم |

 ن“) ىاعتهلوقوه و نيكسملا دبعلااهأ كيلعهتقفش لاو هن هنردق ةوىلاهتهنلاةمظعىلار اظنافد راهن ىف مهريغ ا

 سمأ نم ىنعموهرهظءارو نموهب د نيب نهدبعلا نوظفح ىنعب (ةنلا ىعأ نمهنواغفحهفلخ ن هايد نيب |
 هل ظفحلا٠ ن..هبةللا ماع هنوظفحم مهناءانعم ل يقوهنعاواةءاجاذافرد- هلا عي ملم هنذاو هللا صايهتلا |

 هنئأب د عش نما م اوطاو سنالاو نملا نمهتظقي وهمون ىف هظفح هب لكوم كل ءوالادبع نمامدهاجملاق |[

 كامب لوا هللا نالولرابحالا مك ل اقو هبيصيف هيف هللا نذأب ئيثالاكءاروكللالاقالاهءذؤي |
 نواظذح ىأهنوظفحىنعم جب وب نب لاقو نجا مةفطختل منا اروع وك رشق و كمعطم ف منعنو وبذا أ

 لامثلا نعو نيعلا نع نيدعاقلا نيكلملا ىف ةبآلانالوقي نملوق ىلءاذهو تأ ايسلاو تانسحلاهيلع |

 مهفلخ نمو ىهيديأ نيب ن- مهنوظفحمهسرحوءا مالا ىفةبآلا ةمركعلاقو ت"ايسلاو تانسحلا نابتكي |
 «يلعهللا بص دمحل ةبآلاهذهىن :همىف سابع نب! لاق سو ياعهتلا ىلص ىنلا ىلا عجار هلهلوق فريمشلاو |
 نجرلادبعلاقوراهنااو يللا قراوطو ني ارش نم هنوظفح هفلخ ن.+ هوهبدب نيب نم نجرلا ن ناجم

 ىلع امهتصق تناكودد ز نب صاعىنب نما#ثو ةهدب رنبدن رأو ليفطلا نب يصاعف ةبآلاهذه' تازنددز نبا

 نب سماع ىنب نمامو ةعيب ر نبدب رأو ليفطلا نب سماع لبق لاق سابع نب | نع اص ىنأ نع ىلكلا اورام | |

 فرشتساف دحسملا ل >دق هب احصأ نمرفن فدجسملا ف سلاجوهو لسوءيلع للا ىبصةنلالوسر ىلع ديز ||

 لبقأ دق ليفطلا نب ىماعا ذه هتلالوسرايلجرلاقفروعأ ناكر سانلا لجأ نمناكو صاعلاجج سانلا ||
 ناىلامدا.لاقو لس .وهيلعهللا لصةللال وس .ر ىلع ماق ىتح لبقافهداهمارب ريخهب هللادري ناف هعدلاقف ك و

 00-ا 6

 دق رفغتمس واب وش هإىل»

 رسأ نم مكنم ءاوسإ)
 ىأ هب رهج نمولوقلا

 فختسموه نم و( هماعىف

 براسو) راوتم (ليللإب ١[[

 هب رسىف بهاذ (راهلإب

 لاقيههجوو هقيرطى ىأ

 ب ورسم ضرالا ىف برس

 نم ىلع تطع براسو
 فسم ىلعال فد وه

 ناريغ فختسم ىلعوأ

 ريمْلاو نينثالا ىنعم ىف نم

 نم ىلع دود ىم )2 ىف

 نم ورسأ نم ليق هناك

 ناو نحت وروح
 تاعاج (تابقعم) برس

 ىف بقاعت ةك-ئالملا نم

 1 م قامإلاو ةظدح
 وأفاقلا ىف ءاتلاتمغداف
 1ذاةيقع هما ااعتم +
 مهمعب نالهبقع ىلعءاج
 نوبقعي مهنالوأ اضعب بقع»

 هنوبتكيف هب ماكتيام

 (هفلخ نمو هيدي نيب نم)
 هنوظفح)هءا ارووهمادق ىأ

 ناتفصامم ( هللا عأ نم

 هللا يمأ نم ساو اعيج
 هلليق هناك ظفحلل ةل-هإ

 وأ هللا ىمأ نم تابقعم

 هلام لجأ نمهن :وظفح

 ىلاعتةللا نالجأ نم ىأ
 هنوظفح وأ هظفح مه ىعأ

 اذا هتمقنو هللا ساب نم
. 
 هلمهاعدب بنذآ



 باتك ىف ةبآ يجر ىهو نينم وما نعي ىدسلا لاق مهفنال نيملاظ ىأل احلا هلو ب ون ذلابمهسفن ًامهماظ عمئأ ( مهءاظ ىلعسانللةرفغم

 قاعيجام*هوأن ب رفاكلا ىلع (باقعلاديدشلكب رناوإ) اهعفرتواهلي زتةب وتلا نافةب وتلا نودب وهو ظل عمةرففملاك ذ ثيحهللا
 امهيف ةئيشلابقاعمهنكل نينمؤملا
 تال اددتعيإ (هبر
 ىلص هللا لوسر ىلع ةلزنملا

 ادانع مسو هيلعهللأ

 ىسومتايآوحتن اوحرتقاف
 لآ داخل موس

 ليقف ىوملا ءايحاوةيح
 هيلعةللا لص ةلنالوسرل

 امنا( رذنمتنأا41) لسو

 ارذنمتاسرأ لجرتنأ

 ةبقاعلاءوس نم مطافوخم
 لسرلا نم كريغك امصانو

 ام ناينالاالا كيلعامو
 ردنملوسر كن اهب حمصي

 ةنآىابةإ صاح كلذ ةعصو

 قءاوساهلكتايالاوتناك
 اهءىوعدلا :محلوصح

 ن٠ (داه موق لكلو)
 نءدلاىلا مهيد ءاسنالا

 ةي"ايةننا ىلا مهوعدي و

 نودي اميالاهب صخ
 لعب هللا) ْن ومكحتي و

 ضيغتامو ىتت ل كلمحتام
 ىام (دادزتامو ماحرالا
 ةيالثلاعضاولا هذسه

 نمهلمحت ام لعن ى اةلوصوم

 نموه لاح ىأ ىلعدلولا

 ماقوةنونأو ةروكذ

 حبقو نسحو جادخو

 اهنافدلولاددعدارملاوهد!دزناموان ا هتضغوءاملا ضاغلاي هصقشأم لعب دىأماحرالا هضرغنامو كلذ ريغورصقولوطو

00 
 | اهمضو ميملاجفب تالثمهعجو لاكن اك كلذوهب هريغع دريل الثم لعجيف نانالابلزنتةمقن ةئاثملاءاثلا

 || نعز واو ذلهناهانعم سابع نبالاق ( مهملظ ىل سان :رفغموذل كب رناو) ناةءاامهبفءاثلا مض عم

 | هنادهاج لاقوهيلعاوتامىذلا كرشلا ىلعنب رصلإ ىنعي ( باقعلادي دشل كب رناو)اونمآ اذا نيكرمثملا

 | نيذلالوقيو) _ىلاعتهلوق © بقاعاذاباقعلادي د شل هناو مونع ب اذعلاربخأ: ىف مهكرسش ن ءزواجتوا

 | ىنعي (ةب ر نمةيآ ) و هيلع ملا ىلص دم ىلع ىنمي ( هيلع لزنأ )اله ىأ (الول) ةكملهأ نم ىنع (اورفك
 || امنا) |سوهيلعهنلا لص ينلا اهيءاج تلا تايآلا نم'وأر اسجاوعنتقي م مهنال كل ذو اص ةقانو ىسوما دع لثم
 || لاق (داهموق لكحلو) ئثتايآلا نمكل سوي وختلاوراذنالاريغدمجاي كيلع سيل ىأ ( رذنم تنأ

 كيلعاسا|ىنضملار يخنلاو كاحضلاو دهاو ةمركعو رببج نب ديعسلوفاذهو ةللاوه ىداط !سامع نبا

 | وهىداطاىحضلاوب أو هنءىرخأة باور فةمركعلاقوءاشي نمىد_مهتناوهىداطاودختاي راذنالا

 || لكلو ىنعيدب ز نباوةداتقو نسحل|لاقوداهتنأو رذنمتن أ امنا ىنعملاو إسوهيلعةنلا لصةننا لوسر
 ٍ ّْ قاالريجا ىلا دئاقلاوهىداملا طاص وبألاقو اصلا لمعلاوهىدام ا ةيلاعلاوبأ لاقومهيدهىن موق

 || مهريخأِت انآلا )و هيلعهللا ىلصةننالوسراولأس ا لل ( ىتن ألك ل محن ام رعي هللا) لجوزعهلوق © رشلا

 | صقانوأ قانا قوس ىتتأوأرك ذ نم ىنعب ىتت أل كلمحتا :لاعهناوهماعلاكوهنردق ميظع نعل جوز عقلا
 | ضيغريسفتلا لهل اق (ذادزتامو ماحرالا) صقن:ام وىنعب(ضيغتامو) رثك ًاوأنينثاوأ ادحاو قلخلا

 محرلا ف دلولاءاذغوه ضرحلا مدنالد لولا فاناصةقن كلذ ناكل ماحلا تضاحاذاف لا ىلع ضيحلا ماحرالا
 جورخ دولا ةقلخ ناصفت ناصقنلاف متي ودلول دا دز ضحنلاذاو ذولا صقنيؤءاذغلا صقن مدلا ج رخاذاف
 ةدمدادزتوءاذغلا صقن, اهلج تقوىفةارملاتضاحاذاليةومدلا كاسمَساَ هقلخ ما ,ةدايزلاو مدلا

 ناسقنلاف مايأ ةسمنو رهشأةع-ةل تعضوامد مايأةسخ تأر ناف ةرهاطر هشأ ةعسن لمكتسن ىتح لجلا
 || نماهتاصقناهضيغ نسحلالاقو قاحلا مامت ةدايزلاو طقسلا ناصقنلا ل يقو ل+!ةدمىفةداي زءاذغلا ىف
 اوفلتخاو شيعي وةدااهذطدلوب -ةورهش أ ةتسلجلاة دم لقافرهشأ ةعست ىلعاهتداب زةداب زااورهشأةعست

 |١ دلو كاحضلا نال يقوةفينحوبأ لاقهب وة: كئاعلوقوهو ناتنسلجلا ةدمرثك ًأموقلاقفهرثك ىف
 || نبمره ىمسامناةماسبأ نبداجلاقو ىفاشلابهذهييلاو نينسوعب رأاهرثك اةعاجلاقو نيتنسل
 1 هبدنع ئش لكو) نينس سج ل+ةدمرثك أن'كلامدنع لو نيس عب راهمأنطب ف تت هنالامرهنايح

 | هوجولا لك أ ىلع هتيفيكو ئ لك ة يكل عي ىلاعتهنا ليقوهنمصقنبالو هز واحيال دوري دقتب ىنعي (رادقع
 ١ هتداراو ةيازالا هتئيشمب كلذو ةنيعمةلاحو نيعم تقوب ثداوحلا نم ةثداح لكص صخ ىلاعت هناوهانعم ليقو
 || هنودهاشيابوهقلخ نع باغام لعي ىل اعتدنا ىنعي (ةداهشلاوبيغلاماع) هريغهيلع :ردةيالىذلاهربدقتو

 |١ سحلا قرضحامد_هاشلاو سحلا نعباغام بيغلا ليقودوجوملاوه دهاشلاو مودعملاوهبيغلاليقو
 || هترد قربك ىنعمىلادوعي وهف هئاي ريكو هتمظعىلاةفاضالاب ريبك لكرغ_ديىذلا مظعلا ىأ (ريبكعلا)
 || هيفو قاما نعىلاعتملا صقنلا تافص نع هزنملا ىنعي (لاعتملا) لاككلا تافصل قحت سل ىلاعتهنأو

 لولد
 ' ىلا اماعدي زو رهشأةعست نم لق نوكسن منان ةدالولا ةدم واج دخمو امان نوكيهنافدلولا دسجوأ ةعبرأو ةثالثو نيدثاودحاو ىلع مشت

 هدنعئث لكوإلاهدايدزاو ماحرالا ضرغرعب وىتن ألك لج لعب ىأةب ردصموأ كلامدنع سن ىلاو ىفاشلا دنعمب رأى لاواندنع نيتنس
 ' ( رييكلا)ءودهاشام(ةداهشلاو) قلخلا نعباغام (بيغلاماع) ردقبهانقلخ ئملكاناهلوقلهنعصقنيالهزواجيال دحوردقب ( رادقم
 جم نيلاحلا ىفءايلايواهنعىلاعتو نيقولخلا تافص نءربكى ذلاوأ هر دقب ئتلك ىلعىلعتسملا(لاعتملا) هنود ئيملكىذلانأشلا ميلفعلا



 . فطعصقحو ريمي وكم عمفرلاب 2 (61) (ناونصريغو ناونص ليختو عرزو بانعأ نم) مطق ىلعةفوطعم (تانج 8 |
 ىو ونص عج ناوقملاو 0_0 (ناونص ليو عرزو بانعأ أنم) هلوقب ةراشالاهيلا» ضرالاهراجشإب رتسيهنال ةنج ىمس |[ | 0 0 | كلذريغوبانعأو لين نمرجش ىذ ناتسب لك ةنهلاو نيتاسب ىنعي (تانجو) مي رلاةريثكهذهو عب رلا ظ خ مطق

 ايلف ناس اطول قف او :دلجرلا معسايعلاهمصىف !-سوهيلعةثلا ىلصهلوق هنمو داو لصأ نم نءمتح تالخنلا ىهدأ |
 مب صفح نعو دحاو قرذتملاناون اخر تما اونصلافاهلصابةدرفنملاةانلا ىه (ناونص ريغو) دحاو لص مامهنا ْ

 قست ناتغلامهوداصلا 0 2 8 0 اهعورزو تانحلاراحشأ اىنمي(دحاوءامقسإلا ١
 مصاعءايلإب و( دحاوعاسع 0 و واحلا نيب ع ىىنعي (لك الاف ضعب قعابتعب لفاقنو) حاورالا ماوقهب لايسر هوج

 لغايس لطب تاخر ىلاعتهلوق ىف م- سوم هللا ىلص ىبنلا نعهنعهتناىضرترب رهىلأ نع ماعطلا نم ثالذري غوص فعلاو ظ
 0 0 ثيدحلاقو ىذمرتلاه-برخ ”ضماخلاو وااو نايسرنا اولقدلالاقلك الا ىف ضعب ىلعاهضع لضفنو || ١١

 ىف (لك 28 ف) هيك ير ع ولا أو مونيخو موا مدا لثكا اذه دينا ل 1

 ف 6-32 هيلا 0 .رلادن ىفةدحا 0 ّس رالا تناكمذأ 2
 تايآل كلذ ف نا) ىكمو 101 00 ردكواه «ر>شواهتركواهتر هزه ذع ج رختفءامساءام
 58 ء(نولقعي موق 301 0 ودم ضو تحت يقل قفا او 5

 فيزا تولخا نس. عضخو عشتمتف موق بواسق قرت: زك 000007
 الل ادا ا نارا 0 ,هلا نمل زن 0 وأةدان زيهدنعع نءماقالادحأ نإ ارقلا سا
 ناو) اهراشواخ راع 0 1 ْه هنينادحو ىلعالادلاتايآلابفنويركسفتي ونور ذنبا اهراهت ىعطقلا فالتخإب 0 ل نب (كذفنا) كاسترو راسا نيا دروس
 ىمطوق نمدختاب (بجنت لإ ردسي لهج اذنع ناينالا نس ريت لاخلا ناعت ادناك يل ؤرسفنلادصتسق |
 بجيف) ثعبلا 1 هيلع الب ورغاامالع ىلاءتهناللاع هللا قو-ىف بلا ليقاذطوهيبس ف رعبالام توكل اك ٍ

 0 0 نادعب كابام_مي ذك نمبجكت نادي كناودانعمو 8 وهيلعهللا ىلص ىننلا ةبآلا ف باطخلاو ةيفاخ ظ
 7 نا كر 0 را او يقال مه سم ب جف نيمالا قداسرااب فرعت مهدنعت 1
 ءاشنا لعردف نمنإلهتن ردو عمت ورضي وه ضر ةاونتاوم ٌقلاخ ىلاعت هللا ناب مهرارقا عما مود_عبةطا مهعفنبإالو
 ل ةرخآلاةأشنلا مهراكتا نمبجتت نا كنا وليقو مطوق بجكفاوأر املاثمالاهبم ملت رشامو ةللاوردق ١

 ا انوركشي «.اوناك نيكرتسملا نا كلذو مطوق بكف هللا ن مقال اءادنبا نابم هرا اروأ عم توملاد- هب ثعبلاو

 0 اذثأ) بيجاعالا نم اقلخ داعن ىنعي 2 نر حلالا ا( توما دعي ىنعي (ابارتان 25 اذنأ) مطوقو». :بجكتلاعضوماذهف ةب وعأ مهراكن ا ناكف ءادتبالا نمنوهأ ةداعالا نا سوفنلا فررقتد ولا نم قاخلاءا دتب ناب مهرار قا عم توملا دعب ك بلا
 (ديدج قلخ ىنلانت ار ىلع ليلدهيفو © رباورفكنءذلاكئل اوأ) مهقح ىفلاقىلاعتهطلا نا منو هابقانك كت ولا دب اديدج
 عطونا .لدبعفرلا اعف ناوةردقلار كن أدقف توا دعب ثعبلا ركن ن منال ىلاعت للاب رف وهف توملا دعب ثعبلاركن نم لكلا
 دءاولك ةزجو مصاعأرق | لالغالاوةمايقا مريع (موقانعأ فلالغالا كئلو أ( رفاكوهف كلذركن أ نمور دق يش لكى ع /
 نيذلا كئاوأ) نيتزموم ريسالاداقيأك ةمايقلاموب مهدايقناو . طذلالغالابدأ ارآليقو قنعألا ىف لعج دن. .داح نم قوطوهولغ 95

 نوتوءالواممنوجرخالاهيف نوميقم مهنا ىنعي ؛(نودلااهيفمهرانلاباغدأكئاوأو) ل ءلاباليلذ
 ىهانه ةئيسلابدارماوهتقوءىجل بق مالا ليج :ب اطلاجحةسالا (ةنسالا لبق ةثيلاب كنوادكتسي 2
 وهو مونمءازوهنسا ةيفاعلا نمالدب ةبوقعلانوباطي او ناك ةكم رشم نا كلذ وةيفاعلا ةنسحلاب وب وقعلا

 0 ميلأ ب اذعباذتثاو'ءامسلا نمةراوعا: يلم رطماف كدنع ع نم قاما اوها ذه ناك نا مهللام طوق

 ذو مملاحتفب ةل لاو مهل سر موس نكست سس تاو !|ةبذكملا ممالا ف تمم مدقو ىنعب(تالثملا مهلبق نم ب

 كئلوأ (مجبرباورفك
 ىف نوداّلا نورفاكلا

 لالغالا كئلوأ ر)هرفك

 م-طف صو (مهقانعأف
ْ 3 
 ديعولا ةلج نموارارسدالإبإ 0

 يي ايف ةمدسلاب كنواحك سا و) ىمالا ميظعت ىل !ءكّئلو ًارارك-:لد(نودلاخ ايف مهرالاباحلا كا |

 نم مطاثمأ تابوقعىأ (ثالثللامهلبق نءتلخدقو) هراذاي مهنمءازهتسا ب اذعل م مهني نأ لسوءيل عمتشا لصةلبالوسراولأس هنأ



 ها

 ىلءاهدمعنا لوقيلوقلا اذملاق نمو متتأامن ورئال نكلوادمعاط ناىنءملاو دمعلا ىلا مجرة ىلا

 ةباورلاوةمركعو د»اجلوقاذهوةبقلا ل ثهيلعءام-!اوايندلاب طيحمد مز نملبجوهو فاق لبج

 ١ مالكلاوهريسفتمدقت(شرعلا ىلع ىوتسام) ىلاعتهلو قف حصألوالا لوقلاو سابع نبا نع ىرتالا

 (شرعلا ىلع ىوتسام)
 ذوفنو رادتقالاب ىلوتسا

 سمشلا رخسو)ناطلسلا
 هدامع مقانمل ( رمقلاو

 ناروهقم امهفهقلخ مفانملامهالذ ىنءي(رمغلاو سمشلارخسو) ةبافك هيفا فارعالاةروس ىف هيلع ىرجب ل ك) هدالب حادمو

 || نايهتني ةباغىلاام متاجر دوامطزانم ىف ناب رام هنا ىنميامطزانموامهتاجرد ىمملالجالاب دارأ سامع

 1 رادقميةصاخ ةهج ىلا اصاخاريسرمقلاو سمشلا نمدحاو لكل لعج ىلاءنهلنا نا هقيقحنو اهنازواالو اهملا

 نولخادهتجرو هرب دب ىلا نوجاتحمملاعلا عيج نال ةجرلاوةردقلا لاك ىلعل يل دهيفف ةنامالاو ءامحالاو

 ليقوهنردقلاكو هتبنادحو ىلعةلادلا تايآلا نيبي ىلاعتهنا ىنعي ( تابالا لصفي ) هتردقو هئاضقو هرهق تحن

 اهبفامو ضرالاو تاوملا قاخ ىهوةدهاشملا تادوجوملالوالا نامسق عناصاا دوجو ىلعةلا دلا لئالدلا نا

 سمأ(سمألار ب دي) ايندللا
 هتبورنرو هنوكلام

 هنأي 1نيبي (تايآلا لصفي)
 محلعل) ةلزنماهبتك ىف
 (نونقوت ب رءامتأب

 !ذهنابنونقونكلعا

 ملدباللصفئلاورب دملا
 | ىفةثداحلات ادوجوملا ىناثلا مسقلاوهركذ مد ةتدقاذهو موجبلارئادورمقلاو سمشلالاوحأو بئاجتلا نم || وهد) هيلا عوجرلا نم
 | امكلذ لكوملاعلااذهلاوحأ نم كلذريغىلاةوقاادعب فءضااو ىنغلا دعب قفلاو ةايحلا دعب توملا ىهورلاعلا || اهطسب (ضرالادم ىذلا

 .هتبئادحو ىلعةلادلا تالا نيبي ىلاعت هنأ ىنعي (نونقوت بر ءاقئلب ككعل)هنر دق لاكو عناضاا دوجو ىلع لدي || (ىءادد ايف لمجو)
 همدعد_ب ناسنالاداحا ىلع ردق نمنالتوملا دعب «لاريصملاوهئاقلب اوق دصتواو:ةون ىك_!هنردقلاكو (ارامتاو) تاز الاع

 تارّما الك نمو)ةب راج

 (نينثا نيجوزاهيف لعج
 ضريبالاو دوسالا ىأ
 ريغصلاو ضماحلاو ولحلاو
 كلذ هيشأامو ريبكلاو

 (0يز الاد 6 لاو هو )ادت ءلوق جلع ىنعع نقيأو نقيتسا هنملاقب كشلا لاوزو حلا تابئ عم مهفلا
 سمشلالاوحأرك ذودمعري غب تاومسلا عفر ىهوهنردفلاكو هتينادحو ىلعةلا دلال ئالدلارك ذامل
 تناك ل يقر ءاملاهجو ىلع اهطسب ىأضرالا دمىذلاوهولاقفةيضرالا لئالدلارك ذياهفدرأرمقلاو

 فكالاك ةحطسنم ضرالان |ليقاذاحصيا-: !لوقلا|ذهو مار !تيبلا تحت نماهدذ ةءمتحم ضرالا

 دهاشتاهنم ةعطق لكف ةميظعةرببك تناك اذاةركلا نالاقينأ نكي وةركضرالاةئيطا بام دعو || *سبلي (راجلا يللا ىشغيإ)
 | اهطسب واهاحدهناو ضرالا دم هنا ريخ أدق ىلاعت هنلاف كالذ عمو عدلا لصف ميظعااريبكسلا حطسلاك ةدودغ دوال هناك“
 ىف ىن-هي (اهيف لعجو) ةئيطلا ب امص نماليلد نيب أواليق قدصأ ىلاعتةنلاو حيطستلا ىلع لدي كلذ لكو ىفيارينم ضي | ناك ام

 ناك سابعنبالاق هتيئاهريغءاسرو تبئاذاوسريىنثلااسرلاقية باث الابج ىنعي (ىساور) ضرالا || نا)ركب وب أو ىلعو ةزج
 نمو) قاما عفانملةب راجاراهنأىضرالا ىف لعجو ىن-«ي (اراهناو) ضرالا ىلع عضو لبج لوأ سيبقوبأ 5 موقل تإيآل كلذ ىف
 (ٌراهنلا ل يالا ىشغي)اضماحو اواحر هرفص ا ور جأ نينثا نيفنص نيعب ( نينثا نجوزاهبف لعج تارا لك نانوماع و( نو 1:

 هتعنص بئابع نمهرك ذ مدقت ىذلا ىنعي(كلذ ف نا)راهنلاءوض ليللا سبلي وللا ةماظراهنلا سبلي ىني || ادداق اهكحاملعاءناصاط
 ةعنصلاب نولدت_سفىنعي(نو ركسفتي موقل) تالالد ىأ ( تايآل ) هتين ادحو ىلعتلادلاهتردق بئارغو || عسطق ضرالا فو)

 تادرفملا بحاص لاقو ءايشالابلط فب افلا فرصتوهركسفلاو ببسملا ىلع ببسلاب و عناصلا ىلع [| ةقلتخم عاقب (تارواجتم
 نودناسنالل كلذو لقعلارظن بسعة وقلا كالتناي رجركسفتلاو مولعملاىلا هللة قرطم ةوقركفلا ||ةقصالتم ةرواجتءاهنوكعم

 ىاوركفنالو هللاءال [ىفاوركفت ىورا :طوبلقلا فةروصهلصع نأ ن كمت امفالالاقيالو ناويحلا || كاةمي ركوةخبسىلاةبيط

 بلط ىف لمعتسيهنال كرفلا نع بولاقمركسفلا ءابدالا ضعب لاقوةروصب فدصوب نأاهزخم هللا ناك ذاهنلا ةوخر ىلا ةبلصو ةديهز

 (تارواجتمعطق ضرالافو) لجوزعهلوق عاهتق.ة>ىلالوطوالابلطاهتعورومالا كرفوهو ىناعملا || رداقىلس_عل اد كلذو
 ةل-ءاقهذهو تبننالةخبس:ءذهو تيذتةبيط ذهف عئابطلا ىفةغلتخم ىهو ضعب نماهضعب تاب راقتم ىن» [| هلاعفال عقوم دييمرب دم
 هجو نودهحو يلم



 هملادنشست ىدذلان ونافلاهنالا ندلا يلا جاتحي(ئيشلكل يصفنو) تمد لا تكلا قيدصن نكلو (هبديي ىدلا قيدصن نكلو)

 ريخ ىلع فوطعم نكل دعب بصن اموهئايدنأ اوهنلإب (نونمؤي موقل) باذعلا نم(ةجرو)لالضلا نم (ىدهو) سايقلاو عامجالاوةنسلا |

 فسوبة روس ءاقرأ اوماع |-وهيلعهنلاىبصهطنالوسر نع « ناك (0١

 ةيطالا تكلا نمهبدد ناد ىذلا قيدصت ناك نكتلو ىنعب (هيدب نيب ىذلا ٌقيدصت نكلو) رتفع سبل 0

 ةاروتلا ىفاملقفاوملا هجولا لع تدروةصقلاهذه نأ ىلا ةراش |هيفو ليج الاوةاروتلا ع نمءامسلا نمةلزملا ا

 جاتحتئملكليصفتدجناي كيلع لزاما نآرقلا!ذهىف نا ىندي (ئيثيلكٌل يصفتو) فسوب ةنصقرك ذنم ||
 دابعلا هيلا احا كللذريغو لاثمالاو ظعاوملاوصصقلاو ماكحالاودودحلاو مارحلاولال_لا نمهسيلا |

 مهمهال(نونمؤيموقل)ةجر هانلزنأ !ىنعي (ةجرو) ريخ لك ىلا ىنعي( ىدهو) مهايندو مهني د يمأ ىف ١

 هبانت .كرارسأوهدارع لعأهللاوهب نوعفنني نيذلا ٍ

 دعرلا ةروسريسف:# :

 لاقدب وسابعنب| نع ةحلطوبأ هاورةيكماهناامسد_-أ نيلوق ىلعاطوزن ىفاوفلتخا ىزوجلا نآالاق أ[

 هلوقامادحا نيتبآالاةيكماهنا سابع نب نع اصوبأ ىوروةداتقو ءاطعوريبجنب د يعسو نسحلا
 لوقلاوالسممتسلاورفكن يذلا لوقي وهلوقىرخالاوةعراقاوعنصامي م_مببصتاورفك نذل لازبالو ||
 هين دماهغا سابع نبا نعىورو دي ز نب رباج لاقهب وسابع نبا نعىناسار خخ اءاطعهاورةين دماهت! ىناثلا ||

 وههلوقاهنم ىقتدملامهضءب لاقو نيتي الار[ ى لابجلاهب تريسان ارق نأولوهلوقامصوةكمب اتلزن نيالا ||

 ةلك نوسجو سو ةئامئامتوةنانوعب رأو سجن ليقو ثالث ىهو قم اةوعدهلوقلا ق يلا كب رب ىذلا
 فرح ةتسوةئامسخو فال ةثالثو

 «محرلا نحر هلل مسا
 ءانعمنالاق هن هنعءاطع ىورو ىرأو لعأ نا ثأ انعمامهن-هنلا ىضر سابع نب لاق (رملا) لجوزع هلوق 1

 باتكلابدارملاورملابةاممملا ةروسلات اي ؟ىلا كلب ةراشالا (باتكلاتاي؟كالن) نجح ءرلا كلما هنساانأ ||

 ص (ن رنمكيلالزن :ًاىذلاو) ىلاءتلاق مو اهماب ىف ةبيدكلا ةلماكلاة :روسلات ان 1ئاةروسلا

 رابخالا ىأص صقلا اورايخالا كاإتهلوق ىفةراشالا,دارملا ليقوهيلغدب زمالىذلا قا وهدلك نارفلا نم ١

 لزنأىذلاوةلزنملا ةعدقلاةيطالاتكلاو ليجنالاوةاروتلا تاب ؟ىهد ماي كيلعاهتصصق ىلا صصقلاو
 سابع نب الاقو هب مصتعاف قحاوهىأ قحلاكي رنمدم اي كيلا لزنأ !ىذلا نآرقلا اذ هوى عي كيلا

 نمكيلالزن ىذا اولاقم نر ةلاوهىذلاباتكلا تانآهذه ىنعملاو نارقلا ب اتكلاتاي"ابدارأ ةداتقو 1

 نكااو) ضقاننالو هيف كشالىذلا قم اوه كب ر نم كيلالزن :أ ىذلا نآرقلااذهو ىنعي قا كب داأ]

 هسفنءاقلت نمهلوقي دمت نااولاق نيح مهيلعدرلا ىفةبآلا هذه تل زن ةكماكرمشم ىنعي(نونمؤبال سانلاراك أ ٠
 تاومسلا مرا ىلا ءتلاقفةتبنادحو ىلع لديامهنردق تئانعوهتن وبر لثالد 2 ذم ظ

 نإامهدحأ نال اوق(اهنو رتل اوةىفو فقداتحنن وكن ىتاامئاعدلاو نيطاسالا ىهودومع عج( دمر بغب

 ةماعداهنود نم سل ىنعيإ .اهتحن نم دمر يغب ةعوف يمت اوما نورت متن وسال ةيؤرلا ْ |

 ضرالا ىلعةيبقمءامسلاةب واعم نب سشارالاق ةيلكلايدمعلا ىنن دار اواهكسمت ةقالعاهقوف نمالو اهمعدي
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 هناوهق دص ىلع كلذ لدفزهتملا نآرقلا اذهبءاجهنا مثءاماعلا طلاخ لو بتكعلاأر ب هنال «ةاتخوأ هب رتفي ١

 ناىناثلالوقلاو سابع نبا نع ن؛تءاورلاىدحاو نب رسفملاروهجو ةداتقو نسحلا لوقاذهو ةيقلا لدم |

 (نونمؤبال سانلارثك ًانكلو) ىذلاوربخ (قحا) هلك أ ارقلا ىأ( كب رنمكيلال ازئا ىذلاو )اوما, ىفةبيجصلاةلماكلا ةروسلا

 تكتالمامو ها هأاهءاعواهالتدبعاماف

 تاركسهيلعهنلا نوه هنيع
 نأ ةوقلا هاطعأو توملا
 خينلا لاق اماسمدسحال

 قطا هجر روطنموبأ

 هيلع فسوبةدقرك ذ

 لوسراريبصت هنوخاو مالسلا

 ىلع )سو هيلعهللا قصتنا

 لوقي هناك شيب رقىذأ

 عم فسوب ةوخا نا

 عمو ني دلا ىف ايا مهتقفاوم

 تسود ادد هولا
 ركملاو ديكلا نماولمجام
 عم تناف كلذ ىلع رهصو

 نردلا ىف كابا مهتفلاخي

 مهاذأ ىلعربصت نأ ىرحأ

 ىلاعتهلنا نا بهولاقو

 ةروسميفوالا!اتكلزنيإ ٠
 ةماث مالسلا هيلع فسوي

 مظعلا نارقلاىف ىهاك

 ًاهنلاو
 ىهو ةيكم دعرلا ةروساإلا

 قؤوك ةبانوعب رأو ثالث

 ةبآ نوعب رأو سجو

 ىاش

 (جرا ناسا عتو
 ىرأو لعأ هللاانأ (رملا)

 هللا ىضر سابع نبا نع
 ىلاةراشا (كنت) امهنع

 تايآ ) ةروسلا تايآ
 باتكلابدب رأ(باتكلا

 تايآتايآلا كلن ىأةروسلا

 ًادتيمةنلاواهعفرف ةعوضوم نوكن نأالةعوف سماهةلخ ىأ (تاوم.سلا مفر ىذلا هللا ) لاقف نامالا بجو بامرك ذمد#هلوقت نولوقيف

 ىلا ةجاحالف كل ذك اهنورتىأ تاومسلا ىلا دوعد ريمضلا (اهنورت) دومجو ذات مسوجور لام يعن لا ىذلا راو ١

 ةيث صم دمر يغب ىأ دمعل ةفص هنأ ىلع :وب عضوم فن روكيفدمعىلاوأ نايبلا



 ءامننالل (انريصن مهءاجإ)

 نمةأخ مم نينمؤملاو

 (ىجنف) باستاربغ
 ميلادي دشنوةدحاونونب

 مصاعو ىئاشءابلا حتفو

 ىنباا ىضاملا ظفل ىلع

 ماقم مثاقلاولوع- هملل

 نوقابلا لعافلا
 ىأ (ءاشن نء) ىجننف
 دربال و)دهب نما نمو ىنلا

 موقلا ن ءالانب اذع(انسأب

 نيرفاكلا (نيءرجما
 ىأ(مهصسق فن اك دقت)
 مهغأو ءادنالا صصق ىف

 هتوخاو فسوبة مف قرأ

 (بابلالا ىلوأل ةربع)
 ىلا بحلاةياغ نم لقت ثيم
 ريصخلا نمو بجلا ةبايغ
 ةقعافرامو زلال

 ةياهنوةماركوةمالسربصلا
 ام) ةمادنوةمانوركملا
 ناك ام(ىرتفياشيدح ناك
 م ىرتفماثيدحن آرقلا
 رافكلامعز
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 لاباذ نيماسملا نم لجر ىلعزئاجريغفرتآلا ىلع نيبن جلا دحأ حج رتوه ىذلا نظلاامأو ةب رسشبلا ةعيبطلا
 000 نان عىدحاولا ىكحو داعيملا ف اخ نعلاعتم هناو موب ربسانلا فرعأ مه نبذلاهللال سر

 لع هلوأتلوأتم نمهنك-! سابعنبا نع سلريسفتلا ناامءادحا نيتهج نمهيلعلوعمريغ اذه لاف

 . قارمتو هال راوفشتساوهزوجال اونظرفكلا لهأن ا ىلءلادانرصن مهءاجهلوق نا ىرخالاو
 مهريهطتوءايبنالاةثربتوارصنالوار فظن وح يالوايظعأطخ مهنم كلذ ناكل س .رال نظلا ناكو لو لسرلل

 اونظو صاعنباو ورمعوبأ اريثكس ر باو عفان مهو نوفابلاً رقواليبس كلذ ىلان اجو اذ انيلع بجاو

 / :ظو مهموق ناعأ نم لس .رلاسأيتسا اذا ىتحهانعم نأوهورهاظههجوودب دشنااب اونذك دق دق مهنأ

  نيقيلا ىنعمب نظلاف مهناعاذد_عب ىجربالابي ذك مهوبذك دقمالانأل سرلا ىنمياونقيأو ىنعي

 ١ :ظومهوق دص نأ مهموق نم مهب ذكن مي لسرلا سأ. ةسااذا ىتح ءانعم مهضعب لاقو مدي سطو

 مهاتأرصنلا اًوطبتساوءاليلاو ةنحلاةدشل مونيد نعاودنراو مهوقراف دق مهموق نم مسهم نمآ دق نم نأ

 .راباونظو ىنعي مهب نمآ نءةهج نم نونظم بي ذكستااو ناب سما ىنع نافلا لوقلا اذه ىلعو رصنلا
 :ًأال ,وسءالبلا لوطاو مهنع» ,رخأتو هئاطبالرصالاورفاظل ادعو ى مهم ذك دق مهر نانابسح نظ

 عون ناكل لصحول هنال نينمؤملا مهعابتأ نم لصحتمل بيذكتلااذهنا ليقوالسر مهنوك ىف مهوبذك
 وهنقيتملا بيذكتلاو نيقيلا ىنعب نظاالوفلا ذه ىلع ورسصنلاءطبل كلذ مهبتن ظل سرلا نكلو رفك

 ةشئاعلأسهنأريبزلا نبةدرعن ع(خ) لسرالاو:ظوىف ةبانكلافاعيج نيلوقلا ىلعو رافكتلا ةهج نم
 : || دس ووتوت جنك لبتاناوبذكدا اوبذك دق مهن أ اونظو لسرلا سأيتسا اذا ىتح ىلاعتهلوق

 اوبذك دقاهلعل تلقف كاذب اونقيتسا دقا لجأ ةورعايتلاقف نظلابوهامو مهوب ذك مهموق نأ اونقيتسا
 ) ' ةرياوتما نيذذلا ل _سرلا عابتا مه تاق ةيآلا»ذهاف تلقاهبرب كلذ نظن لسرلا نكن ملهنلا ذاعم تلاقف

 نااونظو مهمو3 نم مهبذكن عل سرلا سأ تس ذا ىتحرصنلا مهنع نأ ساوءالبلا مهيلعلاطف مهوق دصو
 ل ايعنبالاق لاق ةكيلم ىنأ ن بةللا ديبع نب هللا دبع ةياور فو كلذ دنع ةنلارصن مهءاج مهوب ذك مهعابنأ

 نبذلاو لوسرلالوقي ىتحالتو كلانهاط بهذلاق ةفيفخاوب ذك دق مهنا ونظو لس .رلاسأيتسا اذاىتح

 ذا ةشئاعتلاةلاقف هل كلذ تركذوريب زلا نةورع تيقلف لاق بيرق هللا ارصن ناالأ ةئلارسصن ىتمهعماونمآ

 نأاوفاخ ىتح ل سرلابءالبلا لزي ل نكلو تونا لبق نئاكهنا لعال طق عم نمهلوسر هللا دعوامهنلاو هننا

 امج ىلاعت لوقو ةلقثماوب ذكدقمهنأاو :ظواهؤ رقتتناكف مهوب ذكي مهموق نم مهعم نم ن وكي

 :نف نب رفاكسلاب باذعلا لوزن دنع ىنعياندابع نم( ءاشن نم ىجنف) نييباةفارست رش

 ناك راكدقل) ىلاعت اوفو نيكرسشملا ىنعي ( نيمرج لا موقلا نءإلانب اذعىنعي (انسأب دربالو) نيعيطملا نينمؤملا

 بابلالاواوأ اهم ظعتي ىنعي (بابلالافوال) ةلفعوم ىأ (ةربع) هنوخاو ف سوبر بخ ىف ىنعي (مهصصقىف

 رسدلام ىلا دهاشملاةفرعم نم ناسنالااهم لصون. ىتل'ةلااةريعلاورابتعالا ىناعمو ةحءحصلا لوقعلاو

 بجلا نم فسوب جارخا ىلءردق ىذلا ناةصقلاه ذهب رابتعالاهبووركنفنلاو لمأتلا هنم دارملاو دهاشمب
 | ولاة لا دعب هنوخاوهيبابهإمش عجوةندوبعلا دعب رصمهكيلغو نحسلا نمهجاوخاو هيف هئاقلا دعب

 ذهب رابخالاناوهنيدراهظاوهتلك ءالعاو سو هيلعهتلا ىلص دمت ز از عا ىلعر داقل عامتجالا نم سايلاو
 لاق ىلاعنهللا نا لمقو ]سو لعَنا لس دمحنةزجتم تناكفب ويغلا نعرابخالا ىرحمراجةبيجملاةصقلا

 اا ومص واح ,رخآ ىف لاقو صصقلا نسحأ كيلع صقن نحن ة ةروسلاهذهلوأ ىف

 | اانا هربتعا د !ةريعاهمف نأو صصقلا نسح أ نمةصقلا» ذه نا ىلع لدف
 أهنم حصيال سو هيل عهّللا ىلصدمجو هو هللا دنع نم هب ءاج ىذلا نال قات وىرتفياثي دحنآرقلا اذه



1 

 ناصبسو)هلوقو جف ميقت اطارصلا ىلءاوناكءالؤهف قي رطو مهقالخأ ب اوهبشتف هنيدلقنو ملسو هيلعمشلا |[

 دادضالاو ءاكرسشلاو صئاقنلاو بويعلا ميج نمهلال< قرايالاهيةلاهب زنت ىنعي هللا ناحءس لقو ىأ (هللا[|

 لجوزعهلوق هو هريغ ةئلاباوكر.ثأ نيرذلا نيكرشملا نمانأ مو داي لقو ىنعي (نيكرسشملا نمانأامو) دادنالاو |
 (مهيلا جون) ةكئالماونوكلو كلئمالاجرالا دتاي كلبقانلسرأامو ىنعي (الاجرالا كلبق نماناسر أم د١[

 لسرلار ئاسو داي كاياانلاسرا نما وبجهت فيك ىنءملاواكامهنلاثعبالهاولاق ثيح ةكملهال باوجاذه ||
 نمال ندلاوراصمالا رهأ نم ,مناىنعي(ىرقلا لهأ نم) كلاكع مهلا كلثمرسثب كلبق نماوناكن يذلا
 ودب نم ىن ثعبيل نسحلالاقىداوبلالهأ نمالقخرك أد اد لعأو لضفراصمالا لهأ نال ىداوبلا لهأ 1

 ىاوريسيلفأ) م-مافجو مهظلغل ةيدابلا نم ايبنةللا ثعبيرلامنا ليقوءاسنلا نمالو نا نمالو

 مهتبقاع تناكى عب ( مهلبق نم نيذلاةبقاعناك فيك اورظنيف) نيب ذكس لا نيكرشلاءالؤه ىنعي (ضرالا |
 (اوقنا ني.ذللريخةرخآلاراداو) انباع نمدهجل امو بيبءالؤه ريس افاتار اوان الكالطا ا

 ةرخآلارادلا ىفاموةبذكملا مالاب باذعلا لو زندنع هاني أذ ااذتعاطلهواثنالواباذه انلعفىنعي |[

 برعلانالةرخآلا ىهتناكن او ةرخآلاىلارادلا فاض مناوايندلا نمري_تاهنالة نجلا ىنعي مطرخ

 نوركفتي ىنعي (نولةعيالفأ) هسفن نيقيلاوهق ماو نيقيلا ق- مطوةكهسفنىلا ئيثلا فيضت ||

 ةقلعتم ىتح فاشكلا بحاصلاق (لسرلا سأيتسا اذا ىت-) لجوزعهوق# نونمؤيفمم نوريتعيو ْ
 اذا ىتح ,هرصن ىارتف مهلا .ونالاجرالا كليق نمانلسرأامو ليق هناكمالكلا هيلعلد.فوذحمب أ[

 ىتحىت-هلاواهدعب فناتسيءادتبالافورح نم فرحانه ىتح ىدحاولالاقورصناا نعلسرلا سأيتسا ||
 قاسكتلاوةزجو مصاعمهوةفوكلا لهأ أر ق(اوب ذي كدق مهمأ اونظو) هموق نامي نملسرلا سأيتسااذا |[
 اهفمهوبذك دقلسرلا نأمالا نظدانعمناىدحاولاهلاقام ىلءةءارقلا هذههجوو فيفختلاب اوبذك |[
 ريبج نب ديعسودوعسم نباو سابع نبالوق ىنعما ذهو ,نا دعأ كالهاو .هاياهللاريصن نمهب مهوربخأ ا

 نيذلادعقوىلاعتهلوق هنمو كقدصأ لىأثيدحلاكتب ذكمطوق ن.اوبذك .ىناعملالهألاقو دهاجمو ٠ْ

 لسرالا نظوريدقتلاو مهبلا لسرألةءارقلا هذه ىلءاونظودل |وق ىفريمضلاو ىلع وب لاقهلوسروللا اوبذك |[
 مهنا سابع نب الوق ىنعما ذهو هما دعأ ك الهاو ىهاياتنارصن نمهن مهو ربخ أ ايف مه وب ذك دق لس .رلا ناوهيلا ِ

 قريمضلال-> منتعالو مهاياهللا لاهما نماودهاشا لكل ذاونظااو باذعاامه-لزنىتح مهءاونمؤيل ||| ْ

 ناتلق تئش ناو مهيلا لسرملاركذ ىلع ديل سرلارك ذنالرك ذوط مدقتب ل ناومهيلا لس .رللا ىلعاونظو |[

 لسرلا ىبذكم ىأمهلبق نم نيذلاةبقاعناك فيك اورظنيف ضرالا فا وري. فأهلوق فيرج مهرك ذأ|
 نملسرلا سأيتسااذا ىتحلاقهنا سابع نبا نعىورام ىنعماذهو نايسحلاو مهوتلا ىنعم ىلعانه نظلاو |

 هانعم ليقومهبذكن م كالهاو حرصت نمار عوايدا ولك دقلسرلانا مهموق نظوةباجالا مرق

 بحاص لاقواونمؤي4 متاونمْوي نأاودعو ىأنامالام هابامهموق دعوىفاوب ذكدق مهنأ ْ

 ءاجر مطوقك مهؤاجروأ نورصن»ال مهناب مهن دح ىتح مهسفن ًامهتب ذكى أاوب ذكدق مهنأ اونظو فاشكلا | أ

 تلواطتدقوإيمأتو ىلاعت هللا نمرصنلاراظتناوةوادعلاو بي ذكسنلا هدم نأ ىن_هملاو ب ذاك ءاجنرو قداص | أ

 باستحاريغ ع ْن“ ةأجانرصن مهءاجلاين دلا ىفمطرضتالن أاومصوتو طونقلا اورعشتسا ىتستدامقو مهبلعإ| أ

 هاا .يمنلا نيدبنل مدعو نوفل أ يا رياغواوتخ تال 5 ا

 0 تيت لابس عا ظ

 (كلث - (نزاخ) - ا/ ) ْ

 ىلص د#ت هيبن ةبحصاةّنلا مهراتتخا موقافلكناهلق ا واس ءاهقمأوإب واقاهرب ومال عري اون ارسل ١

 ههزيأو (هللاناحبسو)
 نمانامو) ءاكرمشلا نع

 (نيكرشملا

 مهمالةكسئالمال (الاجرالا

 انبر ءاشول نولوقياوناك

 نونلا(ىون)ة أسما موف

 لهجلا مهيف ىداوبلا لهأو
 ىف اوريسي لفأ) ءافجلاو

 فيك اورظنيف ضرالا

 رادلوىأ (ةرخآلارادلو

 0 ةرخآلاةعاسلا
 هباونمآو كرشلا (اوقتا

 ىمءايلابو (نواقعتالفأ)

 ىلعو ةزجو ورمجوبأو
 (لسرلا سأيتسا اذاىتح)
 موقلا ناميا نماوستي
 (اوبذ ك دق مهنأ اودظو)

 مهموق نالسرلا نقيب أو

 فيفختلابو مهوبذك

 لسرملا نظو ىأ فوك
 اوبذك دقلسرلا نا مهلا

 لسرملا نظووأاوفاخأىأ

 ةهج نماوبذك مه أ مهب ٍ

 لسرلا مهتب ذك ىألسرلا

 هيف ,هوق دصإ مو

 هريغ هللاعم



 اوغبيو فسويب (نوركت مهو) ربا ففسوبءاقلا نمهباومهام ىلعاومزع(مهسمأاوعج أذا) بوقعيرىن ىدا (مهبداتنك انو)

 اك أةمو) رثباافمهيخأءافلا ىلعاوقفنا نيح بوقعي ىنب رضحنمل كنال ىسولا ةهج نمالا كل صحي ب .غأبنلا اذه نأ ىنعملاو لئاوغلا
 خيلبتلا ىلع (هيلع مهلئسنامو) مهناسجا ىلع داهنجالا لكت دهنجاولو نينمؤ مهامو ىأةكملهأوأ مومعلادارأ ( ني نمؤب تص ,رسواو سانلا

 ناسلىلءةاجنلا بلط ىلع حو (نيملاعلل)ةظعومالاوهام (رك ذالاوه ناإ) لعج (16) (رجأنم) نآرقلا ىلعوأ

 ىلص دم ةّوبنةعحص ىلع مطاق ليلدةبآلاهذهىفو دمجايكيلاانيحوأ ىو فسوب رابخأ نم هب كانربخأ || د) هلسر نم لوسر 1 : ا - 0 1
 سديفأشن ىذلا هدلب ريغوخآدلب ىلارفاسي لوءاماعلا قلي لوب تكلا رقي لايم الجر ناكهنال |سوميلعمللا || : : لابو تت * ٠ .[| ةلالدوةمالعنم (ةنآنم

 'بهئرت نسح أ ىلع ةليوطلا ةصقلا» ذهب ىنأ لسوهيلعمتلا ىلصهنا من هلئمةيمأ ةمأ نيبأشن هناو 2 را ع
 1 1 ا : تاومسلا ىف) هديحوتو

 ىلاةئاقهلةزجهموهف ىوامس ىسدق رونو ىلا ىحو وههب ىقأى ذلا نا كلذب لعف ةرابع حصفأو ناعم نيبأو
 صمااوعجأذا) بو ةعبدالو أ دنع دمايت نك امو ىنعب ( مهدل تنك امو ىلاعنهل اوقوق رهدلارخ 0 نورع 0-6

 أامو) فسويب ىنعي(نوركعمهو) بجلا ىف مالسلاو ةالصلا هيلع فسوبءءاقلا ىلعاومزع نيح ىنعي ص 1 د : 7 ْ : أت
 ىلع تصرحولو دجايسانلارثك .أامو ىنعملاو سو هيلعهللا ىلص ىنلل باطخلا (نينمؤم تصرولو سانلا (اهنعمهو)اهنودهاشي و
 اهب مهربخأاماف فسوبةصق نع مسوهيلعهنلا ىلصهنلالوسراولأس اشي رقودوببلا نا كلذو نينمؤمب مهام 1 (نوذرعم) تايالا نع

 دارملاو اهب نوربتعيال نون هويبالمهناهل ليقف كلذل سو هيلعهللا بص هللا لوسر نزخاوماس: م ةاروتلا ىف مهدنعام قفو ىلع

 .نيملاءلل) اريك ذو ةظعىنعي ( رك ذالا) نآرقلا ىنعي وهام ىأ ( وهنا ) كلذ ىلعالعجوارجأ ىنعي رجأ جل توم
 قوركفترالىنعي (اهباعن ورب ضرالاو تاومسلا فل ديحوتلا ىلعةلادةيآن مكو ىنعي(ةبآ نمنباكو || بمعرتك نمؤي امو)
 ةرهاظلا تايآلا هذه نعمهضارعا سل ىنعماواهبلا نوتفتليال ىأ (نوضرءماهنءمهو)اهب نوريتعيالواهيف موك! (نوكرشنرعوالا
 (نوكرشم مهوالا هللا مهرثك انمؤيام وز دماب كن ع مهضارعا نم بحتا.ىلاعن هلل |ةينادحو ىلعةلادلا هرارقا ىف مهرثك انمؤيي

 قلخو هقلخ هنأب وهاب

 وهوالا ضرالاوتاؤمسلا
 نئولا ةدابعب كرمثم

 ىف تازئاهنأ ىلعووهجلا

 مهوهللا اولاقرطملالزني نم مط ليق اذا هندااولاق ضرالاو تاوملا قلخ نماولثساذا مهن أ مهناعا نم نأىنعي

 نودبعي مهو مهماعا كل ذف مهقلاخ هنلانا نور ةب مهنا س ابعنءا نعةياور قو مانصالا نودبعي كلذ
 نواوقياوناكمهناكلذو برعلا رسم ةيبلت ف تازئاهنااضيأهنع ىرخأ ةياور فو مهكرش كل ذف هريدغ

 رافخنا ناكل ذوءاعدلا فاذهءاطعلاقو كا مامو هكلمت كلوه كب رسثالا كل كيرمشال كيبل كيبل ءهتبلت ف
 ةبوق ىنعي(هللاباذع نمةيشاغمييتانن أ اونمافأ) ءاعدلا فاوصلخاءالبلا مهباصأ اذاف ءاشرلا ف مهم راوسن || هتلاب نورق «مهنال نيكرمشملا

 مههتأتوأ) عراوقلاو قعاوصلا ىنعي كاحضلا لاقو ةعيقو ةداتق لاقو مهاشغيب ا ذعدهاجملاقو مهمعت ةلاحم || مهب زحاذاو مهقزارو مهقلاخ
 قمهو سانلابةحيصلاجيهتسابعنب !لاقاهمايقب ىنعي (نورع_ثيالمهو) ةأف ىنعي (ةنغب ةعاسلا عمو هللا اوعددب دش ىمأ

 هللاديحوت ىهواييلا ( وعدأ) ىتلا تب رطىنعي(ىيبسهذه) نيكرشلاءالؤط دمتإب لق ىأ(لق) مهقاوسأ || نموهريغهب نوكرشي كلذ
 اين اوباوثلاىلاو لجوزعمللا ىلا ىدؤملا قب رطلاهنالاليدس نيدلا ىمسو مالسالا نيدو لجوزعأأ هلوقيام كرشلا لزج

 زيع ىلا ةفرعملا ىهةريصبلاو ةفرعمو نيقي ىلع ىنعي(ةريصب ىلع )هب ناميالاوهنلاديحوتى لا ىنعي (هتلاىلا) | ةردق تابثا نم ةبردقلا

 لوقا ذهوهللاىلا وعدياضإ أ هب تئجامي قددوىف نمآن مىنعي (ىنعبتا نموانأ) لطابلاو ما نيباهب أ دج وتلاو ديعلل قيلختلا
 مالكلامليفونآرقاب رك ذيوهيلااعدام ىلا وعدي ناهب نمآوهعبنا نم ىلع حلاقديز نباو ىلكلا | ة:.لا لهأ هلوقيامضحلا
 ةريصب ىلءاضيأ ىنعبتا نمو ةريصل ىلعانأ ىنعي ىنعبت | نموان أ ةريصإ ىلع فت اتسامنلاىلاوعداهلوقدنع [[] مرر نإ قلاخال هنأوهو

 علا ندعم مهوةةباده لضفأ أو ةقي نط نسح أ ىلعا اوناكةباعصأو لس وهيلعهثلا ىلصاد# نا سابع نبالاق (ةيشاغ مهنأتناونمافأ)

 | يا باح كنار !تامدق نمي ناسياؤانة سم ناك نمو دوعسم نب |لافو نجرلادنجونامالازغكو مهلمشتر ماشفت 2

 | ' هيلع ليبسلاه ذه( ىليبسمذهلقإلاهئارنإب (نورعشيال مهوإ) أف ىألاح(ةتغبإ)ةمايقلا(ةعاسلا مهينأن و أمنا باذع نمإ)

 وعدأىأ (ةربصب ىلعهللاىلاوعدأ) هلوقب يبس سف مثنانت ب ونارك ذيب رطلاو ليبسلاو ىليبسديحوتلاو نا.الا ىلا ةوعدلا ىهىتلا
 وعبتا نمهيلا وعدي وانأمللال يبس ىلا وعدأى هيلع طع (ىنعبتا نمو ) وعدا رتتسملا ديك ان(انأ) ءايمريغةصضاو ةخ عم هنيدىلا

 7 ىوه ىلعال ن اهرب ر ةجج ىلعهعبتا نمو هنابءادتباربخجانأ ىلع فطع ىعبتا نمو م دقمربخةريصب ىلعو أد نبماأأ
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 صعبالات 0 ؤرلاريبعت ةوأهنلا بتكريسعت(ثيداحالا لب وأنت نم ىنتماعو) رصم قام( كلا نم ىّدن دق بر ا
 ىفةمعنلاب ىنالوتت ”:ىذلا تن )ة :رخآلا اوايندلا فيل اون :1) ءادنلا ىلعهباصتتا ( ض .رالاوتاومسلا ارطاف) لا وأتلاض عب وايندلاك لم ٠

 نعون ا ًاوالا نئومتالو هدلول ب وقعيل اوقكمالسالالاح ىلعةافولا بلط (اماسمىنف رون <: ) قابلا كلما, ىفافلا الملا لصوت ونون (رادلا
 ةبقاعلا نومأب سيل ن نمهدعب نموهموق هبىدتقيل فسوبهباعدامناءايبنالا ةمصع ىو ىرمأ كيلااساسم ىرتسنلا نعواصلخم كاحشلا !

 ع عمم

 بوقعيديب ذخأ فسوب ن ١!ىور 2117 مومعلا ىلعو أ ىئابآ نم( نيحلاصلاب ىنقحلاو) مهبلامالارظناءايبنالارهاوظنال ٠
 يي تت تسلا

 هدسح لمك ن أف سوب هنب | ىلا ىصوأ ةافولا هنرضحاماف لاح نسح ًاولاب عنأ أو شيعأتهأ [!قةنس نإبرشعو
 هلخدافهنئازخ ىفه,فاطف

 لاو تل نا لعفرص مالسلاو ةالصلاهيلع وقع تاماسلف مأشلاةسدقملا ضرالا ف قدحسا يبرق دنع هنفدي تح
 نازح 39 نازحو ىحأض يعلاتوم كلذ قفاوف مأشلاهب مدق ىتحجاس نمت وبات فد دسج لم هوبأ 1هن ٠ هىمأأم فاسول

 ها ىتح حالسلا م ,وب نفدامافةنس نيعب ر ًاواعيس .وةئامامع ٠ع ن اكو د>او ريق ىنائف دف دحاو نط ىفادلودق ناكوب ,وةعلإ

 كقعأامىنايلاق سيطارقلا || لئازايندلا ميعن نا اعهتوخاوهيباب مالسلاوةالصلاهيلعفسوب لمش هللا عجاملاولاقرسصم ىلا عجر معو هإبأ
 سطارقلا هذه كدنع (كلا نم نت دق ) برايىأ(بر)لاقفةحلاصلا ةمئاماوةبقاعلا نسحهللالأسف مودبالءانفلا عير مس

 ةينامثىلع ىلا تبتك امو || نع ةرابعكللاو رك لمهقوف ناكل ب هلكرصم كلمتؤبم هنال ضيعبتلل انهن مورصصم كلم نم ىنعي ||
 ىسمأ لاقف لحام ||| ٍتاومسلارطاف)اب قرلاريبعت ىنعي(ثيداحالال ب وأت نم ىنتماعو) ريبدنلاو ةسايسلاهل نمر ودقملا ف عاسنالا |
 هلأستاموأ لاق لبرج رهظو قش اذاريعبلا بانرطف لاق قل طفلا لصأو قبسلاثمريغ ىلعامهعدبموامهقلاك ىنعي( ضرالاو ا

 ىأ(اماسم ىنفوتةرنآلاو ان دلا ف) ىرم أىلوتهو ىنيعم ىنعي( ىلو تنأ) هعدبأ أوهدحوأ قلخلاهلارطقو
 ميلا طسا تنالاقتنأ

 3 5 لالا ةافولاةللا لأ سهناامهدح أنيلوق ىلعال مأل احلا ىفةاذوال باطوهلهآوفلتخاواماسم كيلا ىضبقأ

 هللا لي ريح لاقفهلاساف قون ىتح ع وبس هيلع تأيرلهناولوقلا اذهب األ اةمسوبال !توملاءايدنالا نم ىن لاس ملةداتق لاق أ

 كلوقل كلذب قرأ أ ىلعفةريثكن ينسم ذهدعب شاعدنا نسما لاق لاحلا ف توملا ن لو مالسالا ىلعةافولالاسمنائاثلا لوقلا |
 بئذلاهلع اب نآفاخأو || سيلو مالسالا ىلعهنافوهتلا لعجينال باطوهف مالسالا ىلع ىنتيفوتا ذا ىنفوت ةبآلا ىنعم نوكيلوقلا اذه |

 نا ىورو ىنتتفخ الهف || الو نيم الل اصاظفللا نال لمح نيل اوقلا الكوءاماعلا ضعب لاق لاخلا ىفةافولا بلطهنا ىلع لددام ظفللا ىف

 اعب رأ هعم ماقأ بوقعي || ميعنناوباهذلا ةعب رسةلئاز ةسينافاهتاذلواين دلا ن اهماعل توملا ىنمي نأ لماكلا لقاعلا لجرلا نمدعت
 تام 5 ع نب رشعو نافدي لزنرسخل تول امدح أن منال سو هيلعهنلا لص هلوفاذه نم عنعالو لاوزالوهلدافنال متاد قاب ةزخآلا 3

 ناةلم له لكبلطف هيف سانلا حاشت فسوب تاماملهنا كلذو ىمرملاةر اجيت نمليقو مار نم قودنص ىف 1

 ماشلابهنفدي نأىصوأو هيدارأ (نيياصلاب ىنقحلأ او( هلوقوق ىلوأ هيلعربصلاو هور كمعالبلا لوزنوررضلادوجو دنع توملا ىنغ

 ىضف قد هدام ىلا ةثامفهسوب عا ءاماءلاق مالسلاو ةالصلامهيلع بوقعي و قحيساو مهاربا مهوهئابآ أ ةجردب

 ىلاداعملةممهنفدو : 5 ةجرواشيمو مثارفا دالوأةنالئزي زلات ارما نهظتسويلااوربنتسرتعوتاضاروتلاق و

 وع , لينلا فهونفدمالسلاوةالصا|«.اعمسوبتامال و رثك اليقوةنس نيتس هب أ دعب شاع ل يقو بو»أ 151 سما
 هنالب هيب ادعي شاعورصم .

 . 1 :اماقدت 3 . 5 ٠ .٠ 0 00 03 .٠

 3 0 0 ياو قرف وهيلعءءاماىركثيحلينلا ىفهوئفدي,نااوأ ارماولتتقي نااومسىت- 1-5 ربءاجر مهتلحح ىف نفد»

 م كلملا هسفن تيلط بدج ًاويناحلا كلذ صخافلينلا ع نم نميالا بنا ىف نفددهناةمركعلاقومهعيج ىلا كرب لصتوهنع

 ىنهانعامليقوتوملاىئتمف هورد_ةولينل ١ طسوف هونفدف نعالا بناجلا ب دجأو بصخافرسإالا بناجلاىلالقنفرحالا بن اجلا

 هللا هافوتفهدعبالو هلبق هلا ابرقب هنفد ىتحهعمهإحومال_ىلاوةالصلاهيلعىكبومهجرخ اناىلاقبف ناين اجلا بصخافةإ_ساسإ

 مصاختف ارهاط 0 عما ىرجاموفسوبة صف نمد ايكل ترك د ىذا ى من( كلذ) لسور عوف يةسزملا 0 ا ١

 :ههسا هت

 ىذلاىنعي (كيلاهيحون) بيغلارابخأىنعي (بيغلاءابنأنم) قرلادعب كلملا ىلا راصدنا مثهنوخا
 ف اوحاشتو رصم لهأ

 ع اوارفلاتقلاباومص ىت> مهتلحم ف نف مءاملاهيلعزرع ناك لينلا فموتفدوهنفدواعجو صرع اقودنصهلاوامعي نأاوأ ةلاتقلابا 2< ف ةدبنأ بح لكهنفد :

00 

 .+ فس ةوصااسيلا مس

 ةصضمس مل

 داوواشبمو ميث ارفاهلداوو سدقللا تيب ىلا هنوباتةنسةئامعب رأدعب مالسلاه يلع سوم لسقن ىتحاعرش هيف مهلك اونوكيلرصم ىلا لي

 نب داياقب ىلع مهيدي آت لستا ارساونب لزث لورصممدعب قيلامعلا نمةنعارفلا تئراوت دقلو ىموم ىتفعشوب نونلو نوب ميئارفال

 (كيلاهيحون بيغلاءابنأ !نم) ًادتبموهو لسو هيلعهللا ىلصةنلا لوسرل باطخلاو فسوب اين نم قبسام ىلا ةراشا (كلذ) هنابآ اوفسو

 ناربخ



 لي وأن اذهتب أي لاقو)

 (اهلعج دق لبق نم ىايؤر
 ىأ(اقحىب ر) ايؤرلاىأ

 ' اي ؤرلا نيب ناكو ةقداص
 نوعب رأليوأتلانيب و
 تسوأ نولاعوأ ةئدتم

 نورشعو ناتنثوأنونالثو

 لاقي (ىبنسحأ دقو)
 كل ذكوهب وهبلا نسحأ

 ىنجرخأذا) هب وهيلاءاسأ

 رك ذياو (نجسلا نم.
 مكيلع برثنالهلوقل بلا

 نم مب ءاجو) موبلا
 مهنالةيدابلا نم ( ودبلا

 شاوم باحأ اوناك
 عجانملاومايملا ىفنولقتني

 ناطيشلاغزننأدعب نم)
 ىأ (قوخا نيبو ىني
 نا) ىرغأوانني دسفأ
 ىأ (ءاشيا ل فيطل ىف َر

 وهدنا) ريبدتلا فيطل

 ريخأتب (ميكحلاا ميلعلا

 9 وأ لاحالا ىلا لامآلا

 فالتخالا دعب فالتثالاب

55 0 
 قلاورنو شرعلا ىلغهي وب أمفروهلوق ل وأتلا|ذهةمص ىلع ل دب و مدآلةكسئالملا دجساك ةلبقلاك
 دو ا له سومل ناك ولو ىلاعت هللا دح.ساورخس رب رسسلا ىلع اودعصامل مهما ىلع دي ذهرهاظو

 !: ء لا نافا دجس هلاور هلوقو نب دجا س ىل مهني ًارهلوقلبأتلا اذه همس مفدي تلف ناف عضاوت ل1 ىفغلب أ كلذ

 ناو رخو ىنعلانوك,ن أل محب تاق ماللاوةالصلا هيلع ض وب وهوتاروك ذملابرفأ ىلا عجرب

 >1 نا ىهو ةيفخ ةمكسحلةدحلا كلتب بوةعب ىمأهنلانالمت<ليقودب مهعاتجاو ف سوب لجال
 [اهلاودجس هلدجس دق مهابأن أ اوأراماف فسويلدوجسلا نعربكستلاو ةفنالا مهتلمتحا ا ر فسوب
 ونام | |! كللق ىازئاح كلذ ناكوةدابعلا ل يبس ىلعال عضاونلاوةيحنلا لبس ىلعةدجبسلا هذه نوكتف

 3 ذىرامدنعهسوب لاقو ىنعي (لاقد) هباتكر رارس و مدارميلعأ ةةاوةلعفلا ذه تخخسن مالسالا ءاج

 4 *> ىبراهلعجدق) رغصلال اح فتن ًر ىلا ؤرلا قيدصنا ذه ىنعي (لبق نمىاب قر ل وأتاننهتبأإي)

 وقل روع رادادش نبهنلادبعو ىسرافلا ناماسلاقفاهلي وأتوهاب ؤر نيبامفاوفلتخاو ةظقيلا ف ىنعي

 ةوةنس نونالثو تس ىدسلاو ةمركعو ريبج نب ديعسلاقوةنس نورمشعو ناتنثا سابع نبا نعإلاص وبأ

 -ةنسن ونامت ضايعن؛ليضفلالاقو ةنسنوعبس نودوس نب هللا دبعلاقو ةنس نون الثو سخ ةداتق
 7 | عب افولا نيحهّرمع ناك ف سوب نا نسحلا نعهريسغدازو ىزوجلاّنءااهلكلاوقالا هذه

 ةعو ثالثة دمهب راقأوهنوخاو هيبأ أعم ماقأوةنس نيناممتةدمكثللاو نجسلاو ةيدوبعلا ىف مافأو ةنس

 نس لاق "ىلع من أ ىنعي ( ىف نسح ًادقو)هلوقو ِك ةنس نإ رشءعوهنامناوهوهنلا هافوثوةنس

 . ءأبجلا ناكناو نجسلا نمهجارخا ىيلعمتل ماع ارك ذامنا( نجسلا نم ىنجر نأ ذا) دحاو ىنعمب
 للا ةمعن نالو مويلا كيلعبي رثثال مط لاق نأ دعب هنوخا لجخمالثل مركسلاو'بداللالامعتساهنم
 ءل اببس ناكب جلا نم« جورخ نا كلذ ببسو بجلا نمهجارتحا نم ,مظعأ تناك نجسلا نم هجارخا
 خادم ناكبجلا4 اوخد نا ليقو كلملاىلاهل اوصولاببس ناك: نجسل ا نم« جورخو قرلاو ةيدوبعلا ف

 بلا نم ىنعي( ودبلا نم مب ءاجو) يلع همعن مظعأ نم كلذ ناكو هنع ةمهنلا لاوزل ناك نجسلا هلوخدو

 لاو 0 اورهظي ىنعيدعب نمهيف صخشلاو دبي ضرالا نم طيسسلاوهودبلا لصآو
 هيب ناطيشلا غ زن نأدعب نم ةبدابلا اونكسف ةرشامباحصأهدالوأوب ,وتعتيو رقرضاخلا ف الغ
 ةبآلاهذهمل دتسا اوهداسفال ىعأ ىفل اوُحد ع ع زرنلا لص ًاودسملا بسب اننييامدسقأ | ىنعي ىف اوخا

 7 اوناطيشلاى لا غ زنلا فاض او هللا ىلا ناس> الا فاض فس وب نالاولاف ةعدتبملا نمريجلان الطب

 طيشلا ىلا لعفلادانس ا نالالد مالا ذه نعباوجلاو عنلاو ناسحالا فك هيلا بسني ن أب جولهنلا لعف
 ةبقحلا ىلعال ناطيشلا ىلا لعفلاةفاضا ىضتقي ظفللارهاظ ناك ناو زاجملا ليبس ىلعهيلا هتفاضاو

 لكلا نا كلذب تبئفاتد فل هتباالاة ط1 امهبف ناكو ل لق ةقيقحا ىف ىلاعن هلأ وهراتخلا قلطملالعافلا
 ةونيبلاتاذ داسفال شي رحتلاو ةسوسولا ءاقلإبالا لخ دمديف ناطيسشلل سيل هردقوهئاضقب ومتلا دع
 ايفخو رومالا قئاقديلاعفطاوذ ىلاعنهنا ىنعي (ءاشياملفيطلىبرنا) كلذ ىلعمايا نارا دقاب
 ولا ذه ىلعهب ىلاعنهننا فصو نوكي نأ صي وةساحلاهكردنامع فاحللاب ربعي دقو تادرفملا بحاص
 اءاشيال بيطا ىف رناهلوقو مهنيادهىفدابعلابهقفرلنوكينأورومألا قئاقدبهتفر عل نوكينأو

 5 ,فسوب عامجا ناليقو بلا ىفهنوخاهاقل أ ث يح هسوب ىلا لصر ام ىلءاهيبنتحارختسالا نسح

 هبا فطا نم ناك ةبحلاةدشو الابط عم ةاللز اجه هوع ايست وترا ولولا هنوخاو

 (ميكحلا) هدابع|اصع ىنعي(ميلعلاوههنا) هبابسأايها م ادار أ اذا ىلاعت هللا نال هلك كلذ لعج ثيدح
 0 ئ ه«فسوب دنع ماقأ مالسلاو ةالصلاهيلعبومت عي ناخيراوتلاو رابخالا باح لاق هلاعفأأ عيج
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 ع امن 2م . ٠ .٠ 3 . 0 ا ]ْ
 مونءافعل هفسوي لسن أى اوأةبوثلا قدصيف مهلا فرعتيلوأ ةعجلا وليل ىلاوارحعسلا تقوىلا ارافغتسالاوخا (محرلاروفتلاوع#

 دنجلا نم فال | ةءل + رأى كالملاو فسوب ج رخرصم نما رق غلب اساؤ هعم نمي«بلازهحتيلةل-ار ىتئاموازاهجهمبأ !ىلاهجو فسوب نأ
 هيلامض (هيلاىوكفسوبىلع (5؟8) 2 اولخداماف)اذوهجبىلءأكوتي ىشع وهو بو ةعياوقلتق مهعجاب رسم لهأو ءامظعلا

 ةلاخلاوهتلاخ هوبأج وزتو حو يشلا ىلا هنم لهسأ ب امش مشلا ىلا حاولا بلط ىناس ارخاءاطعلاقةقلخ عيمجت (محراا) هدايعبونذل لس( | نب (رودتاوهن) برك نرضتسإك ضان ناكل: فسووأأ وحالة كرفت ةامهقنتعاو (هب وأ
 هلوق هنموبأ ملانااكمأ ا رك درع سا دوس تش 1 يلعب, رثثالهتوخال فسوب لوقىلاىرتالأ
 ا 5 لد !اماقادوهم هنبادب ىلع وتب وهو ىشعبوةعيناكو مال_اوةالصلاه يلع بوقعي نوقلتي مهلبقتسا نإح هنأرصم الار 0 د رأ كلما هعمو ف وب ج رفن لهو هيبأءىجع؟هفر عورصم مطوخدلبق هيلعمطوخد 0 ] 3 0 0 1 نيعبسوةثالئاوناكق ورسبلاةو ذأ ماو ]7 ىنعمو قحساو ليعمساو أ 0 0 عمجر صم ىلا ورشا بوق زيت وت هفرشم اال ١ ميسهاربا كنابآ هلاو 00 :ًيلاريثك ازاهجوةلحار ىنئامهي «باىلا هوخا عم تع السلا هلو اع فسوب نارابخالا

 وأ راوجالا 0 دعب ةينس تناكوهم اوموب ام نسحلا لاقو نيماينب سافن ف تنام دق همأ تناكوايلنلاخو بوقسعي هوب. وه ناكر سوا (نينم نسا 0 2: )هيلا مش ىنعي(هيلا ىوآ فس وب ىلعاول خداملف ) ىلاهتهلوق كل ذف كنبي دوني هر | يفكر ابتح نكتار دلاسج تنسوا اسس 1 هبوبأبلا مشو هيلع | «ياللاق ف سوينا بقوابكبو دلاوبداولاومدلوب لولا لعفباك العفواةناعتوالزاسهنال قو نازالا 0 بهذمإيكيلع مالسلا بوقعي لاقف مالسلاببوق_عبأ دبي ىتحال لب ربج هللا ةفمالسلا,بوقسعي ادبي نأ قروب نا صموأ | بسريدارأ بحانض نمد ارملك ةداماقستسوي كش !نهرربلزاوضموتسرلا ا
 0 ا ني (رصما راج د الوز حملوا ورا .ويلدجست ىتحاهربق نماهرشنواهايحأهنلا نا ٍلبقو

 ا 0 ا 0 0 اولخدا ىنعلاولوخدلا ىلاال نمالا ىلا دئاعءاننت الا ذهن لق (نينمآ هتلاءاشنا)اهبف نينطوت رم 1 0 ا اواخداىااهب ناطيتسالاىناثلا لولا دار اورنصم مهوخ دلوالا لوخ دلابدارأ هنا ليقودابلا ىنعي ريصم داع يرتاج لات 0 اناا لال يق انا كان سراح ل هوقفلوالا لوخدلبداركآ لق
 0 0 ليقورصماواخدينالبف طتللذ لاقدق نوكيا نه سف لوتسلا ادهن لق رتاء رصف
 اسي : ا لصهلوقكوهف كربتللةنلاءاشناهلوق نوكي اذه ىلعفهنداءاش نا مكيلحأو <سفن أ ىلع نينمآر ةماواغداا ىلبلاففانممجةمايقلانا فسوبمطلاقق مهراوجيالادح ا هلخديالفرم كولم نم نوفاخئاوناكسانلا نا ليقوهتلاءاشنا بر 1 كلر فغتسأ ف وسور د قتريخأتو دقت م الكلا فوك اذه ىلعفرافغتسالا ىلا عجربءانئنسالا اذهنا ٠
 كب وني لاف كحد رب رمسلا ىلع ىنعي( شرعلا ىلعهي وب أ عفرو) مب قال هناهماععم نوقحال مب هنلاءاش نا ناو لسوهيلعهنلا
 هلو نوعمي نآراقو | دل نا اوتو هيو ( اجسالاورو) تناك لل فسوب هيلع ساحب ناكىذلا |
 لعرب ا عضو مدر لال موعضاوتلاوءانحالاوهودوج_لاذئموبسانلا ةي ه2 تنام

 ىلعأوهنم ريك ًاوهو» وب اهل دجسي نأ مالسلا هيلع فس وب زاستساف كتل نافاس ل ل رالا

 دوحسلا اذه ىنعمف مناي ُؤ ر قيقحتل كال ذب يم ىلا_ءتهشلا نا لمحت اقةخوخيشلاوةودنلا قابصنم

 ةقيقح ناك هن !ىناثلالوقلاو هيفلاكشاالفمدقتاك ةيحتلا ليدس ىلعءانحن | ناكهنا امه دحأ نالوق

 هللالان وك نأ ىنبنيإل ةروصلاه ذه ىلعدوجسلا نال لكشموهو ضرالا ىلع ةهبجلا عضووهو دوحسلا

 ف.سوب ناك امناوهلركشلا ل يبس ىلع ىلاعتهللةقيقلأ فناكدوجسلا نابلاكشالا| ذه نع بيج ًاديلاعت | ١

 نانثامه و رصم اولخد

 لاحر نيبامنوعي_سو

 جتا ودجر ماو
 ىفلأةئامتسمهناناقمو ىسوم
 نوعبسو ةعْضب وةئامستجو

 ىرطاوةبرذلا ىوسالجر

 هرب رس ىلعابي وتسمهسلحم ىف سلجورصماواخ دا لبق (ادجسهلاورسو شرعلا ىلعهي وب أ عفرو) فل تابوت لأي رذل تناكو

 ىرحيةب راج مهدنعةدجسل !تناكوا دجس ن وبالاو رشءدحالاةوخالا ىنعيهلاوزخورب رسلا ىلعامهعفرفدهي وبأ مرك هيلا 5 ح و

 نودءانحتاالات ناك ام ليقو مظعملل دج نا تقولا كلذ ىف ميظعنلا ةنس جاجزلا لاقو ديلا ليبقتو ةف-اصملاو مايقلاك ةمركتلاوةيحتلا
 مهئابنتسا ف فاتخاواضي أةوبن هيفواركشهنلادجسفسوب ل جالا و رخو ليقو هابايا دجس مهرورتو هابجار يفعت



 لمع

 ىنا) هءوق نمهلوح نمو
 (فسوب ير دجال
 سييقلا ععرهللا هدجوأ

 ةينامك ةريسم نم لبق أن يح
 (نودنفت نأالوا) مايأ

 دنفلاىلاةيسنلا دينفتلا

 لقعلاراكن او نزحلاوهو
 مافن خيشلاقي مرهم
 ىايا مكدينفت الول ىنعملاو
 ىأ (اولاف) ىنومتق دسل
 ىفإ كناهللاث) هطابسأ

 ىنل (ميدقلا كلالض
 ميدق باوصلانعكباهذ

 فسويل كتبحت طارفاف
 نممدقلا كئطخ ىوأ

 مهدنع ناكو فسوب بح
 ءاجنأاماف) تامدقدلا

 هاقلأ)اذوهيىأ ( ريشبلا

 ريشبلاج رط (ههجو ىلع

 بوقعي هجو ىلع صيمقلا
 (دنراف) بوقعياقلأوأ
 هدرلاقب (اريسب) عجرف

 هعجترا اذا هديراودئراف

 ني (.لرفأ مألاق)
 فسوب جي ردجال قاهلوق

 حور نماوسأينالوهلوقوأ
 هللا نم لعأ ىا)هلوقومتلا

 ًدتبم مالك (نوملعتالا
 مقووألوقلا هيلع عقيم
 امناهلوق دارملاو هيلع

 هللا ىلا نزحو ىث وكشأ
 نوماعتالام هنن نم لعأو

 هتكرت نيد ىأ ى عثالاب عنصأاملاقفرصم كلموهلاق فسوب فيكربشبلا لأ اسهناىكورو

 ةح ىفانبكتراامةرفغمهنلا لس ىأ (نيئطاخانك اناانب ونذانل_فغتسااناأياولاق) ةمعنلاتتنآلا لاق مالسالا نيد ىلع لاق
 ىف ر كلر فغتسأ ف وسلاة) ناياطخانفرتعاوانبنانا كنب

0 
 ع

2: 7 001 0 (11) 
 1 الهفرصبا ىوقي وفعضلالوزب كلذ دنعفهبلق حرفي وهرددح رشنب وهؤاكبلوْرِف همي ردجيل هصيق
 نماوحناوناكىلكلا لاق(نيعج أكلها قونأو )هلوقو هه لقعلا ةهج نمهتفرعم نكس ةردقلا
 رصم نمت جرخ ىنعي (ربعلا تلصفالو) ةأىماو لجر نيبام نيعبسو ةنالئاوناكق ورسم لاقو اناسنا

 دجالىنا) هدلودلوبوق_هيلاق ىنعي (مهوبألاق) ناعنك ضرأى لا نيهجوتمرسعم شي رعنم ليقو
 لاقو ريشبلاهينأين أل بق فسوب حي رببوقعي قأتن أ اهب رتنذأتساابصلا ير ناليق (فسوبير
 نسحلا لاقولايل نامثةري_سم نم سابع نب|لاقو مايأةثالثةريسم نم سوب ع ربوقعي ت باص دهاح

 اجلا ربوقعي دجوف بوقعيىلاصيمقلا عر تلمتحاف مي رتبهليقواخسرفنونامئامهنب ناك
 لاق كل ذلف فسوب حي ر نم هنا كذب اعف صيمقلا كلذ نمن اك امالاةنجلا ع ر نم ضرالا ف سيل هنأ لعف

 : :ةأىرابنالانب!لاقو ىأرلا فعضوهودنفلا نمدينفتلا لصأ (نودنغت نأالول) فدو مع ردجال ىفا

 :ةااوهف فرخ نم لجرلا مالكر شك اذاىعمصالالاقوهيلاك لذ سنو لهجاذا دئفو فرخاذا لجرلا

 7 < ليقو ىنومولت ل يقو قوهفست ليقو فرحا ىلا قوبسن:ى أ ىو دنفن نأ الولى علا نوكيف دنفلاو
 دالوأى نعي (اولاق) هلقعبهذو فر دقريبك خيش نولوقتف فوءرهن كاحضلالاقو سابعنب!لوقوهو
 3 م ىنعب (ميدقلا كلالض ىنل كن اهللات) هنعنيبئاغاوناكهبلصاهدالوأن المدنعنءذلاولهأو بوقعيدالوأ

 | جلد بوقعين انوريو كلهو تامدق ناكفسوب ١ نامه دنع ناكهنالءاسنتالو فسوب ركذ

 00 د رطنعباهذلالالضلاوهرك ذ نم ىنعي يدقلا كلالض ىنل كنا هتاتاولاق

 نعىلاعت للا ىضر دوعسسم نب |لاقريعلا ىدي نيب ريشلاءاحدوعسم نبا لاق فسوب ربك رشبملاوهو

 فئذلاهلك أ |فسوب ناهنربخأ و بوقعيىلا مدلاباخطلم صيمقلاب تيهذانأ | اذوهملاقىدسلالافاذوهم

 7 | افا رتوا ذوو سابعنالاق هتنزح ًاكهحرفاف ىحهناهريخأ اوصيمقلاب مويلابهذ ًاناف

 (ههجو ىلعماقتلأ) اخسرف نينامن ةفاسملا تناكودابأ تأ ىتحاهلك أف وتس ملف ةفغرأةعبسهعمو ودعل

 هيلا تداعو ىمعدقناكام دعب اريصب عجرف ىنعي(اريصب دنراف) بوقعي هجو ىلعفسوب ص يقر يشبلا قلاف ىنعي
 ناو فسوب ةايح نم ىنعي(نوماعتالأم هنلا نم ملعأ ناكل لق أملا لاق)ن زحل ا دعب هرورسو فعضلا دعب هتوق

 ا : ابوس لاقرصم كلمهتكرتلاق فسوبت كرت فيكر يشبلل لاق بوقعي نا ىو روانشي عمج هللا
 ارفغتساانابأاياولاق) ىلاعت هلوق ْة ةمعنلا تمت نآلا لاق مالسالا نبد ىلعلاةهتكرت نيد ىأ ىلع كلملاب

 الرفغتسا سوي وهباوعنصاممهيلانورذتعياوذخأوهيلا اولصو نيح بوقعيدالوألاقىنعي (انب ونذ
 لاق(ىب ركلرفغتسأ ف وسلاف) انعينصىفىنعي (نيئطاخانك انا) هللا نمانب ونذرفغانل بلطاىأ

 تقولاوهو تافوالا فرشأ هنالرحسلا تقوىلامطرافغتسالاو ءاعدلار أب وق هينا نب رسسفملارثك أ
 هللا ىلا اهجوتتمةالصلا ىلا ماقرحسلا تقو ىلا بوفعب د ىبهتت |املف هل بيج. ساف عاد نم لههيفهنلا لوقي ىذلا

 5 |. اوت خىربسةةفوفسو, ىلع ىجزجب ىرفخا مهلا لولا تاقل ى ا هيدي هفر زفاف ىلا

 أنا سابعنب !نعةمركعلاق نيعج مط وكلت رفغدق اهيلاهلاىنواظ سو مه أىلا اونأأم
 دس نب ' رشعوافين ةعجةليل لكمط هرفغتس ناكبهولاق تاقوالا فرش أ اهنال ةعجاةليل ىلا مطرافغتسالا

 ل .ىععشلا لاق :وءاروشاعةإيل كلذ قفاوف ةعجاةإيل نمرحسلا تقوىلارافغتسالارخأ سواطلافو

 ءءء. ١



 هلا ثالريمضلا غذ وم نين. عض وف مهرجأ ىأ ( نيدسحلارسأ ع يضءالهثلا نام ) ةعاطلا ىلعو ىصاعملا نع(ربصي و)ءاشحفلا(قئينم 1
 كلضفو كراتخ|(انيلع 3 كلر ادقل للاتاولاق) هابقعوها ند ىفهرجأ عيضيالهاواب ىلعربصيو هالوم قتي نم ليقو نإ رياصلاو نيقتملا ىلع

 نامرجالر بضم و قنت لما نب دمعتم نيئطاخانك اناانلا-وانن أش نإ او( نيئطاخلانك ناو) نس اوربصلاو ىوقتلاو لحلاو | ابانيلع
 (#8) 2 (ميلع ب يرتاللات) كيدي نيب نكسكلإبانلذأو كلل, كر عأهتلا

 هيلاثعب ردصلا قيضوهيلع ءاكبلا ةرثكن م ىميدقءابأن أل عال_فسوب نالاقينأ ن كيو كلذ هيلاهثلا

 نجسلا ىلعربهيوةيصعملا تي دهاجملاقوسابع نبا هلاقةب وزعلا ىلعربصيوانزلا قت ىنعي (ربصي و قت نم

 رفغيب وأبي رثتلاب قلعتم( مويلا) ؟يلعرييعتال
 مويلا كي رئأال ىنسمعملاو

 نمءريغب كداف بيرقا ةيعلده ناك نم .رجأ ىنعي(نينسحناوجأ عيضيالهنلا ناف )هللا مرسامعربصي و هضئارف ءادابهتنلا تي ليقو ةنظم وهىذلا مويلاوهو .ء : :
 2 ١ لاقف ا دتبا مميالا ىأ (نيلعقا كرث ا دقلةنلاث) هقحف مهند ادماعميلا ىف رذتءعمهسوبةوخالاق ىنعي. (اولاق)
 ةرفعج طادف (ملتنا خلاد ليضفنلل |يانبالاو لضفلا ارثالا راعتس و كراتخايأاراثياهللا : ارث لاقي انياع كلضفو كراتخا
 ةارقغ لاك اهتم طرقام 0 م وب أل اق ثلا سابعنبانع كاحضاالاقو لقعلاو لعلإا:ملعهنلا كالضف دقت
 اننلا لذع كارفغيو كا ِ وبنلإبمهيلع إضف ليق وهن وخان ا 1 رعتسلاهاطغأ ىلا نئاضقا ارئاسو نسحلاب ليقوانيلعحفصلاو

 يدار جراسلاو قالا | بيجأو كلذ فل ضف مهيلعدل سيلفاضم أ ءايدن أ وناك هتوخا نابلوقلاا ذه ىلع دروأو
 لجاعب ةراشب ؟لتارقغي لس ةلاس رلاد ةوبنلاهل تعج نءنال رابتعالا| ذه مهنم لضف ناكف5 وبنلا عمقلاس .رلاب مهلعلضف

 ل ن .نازوجي ليقو دمعتمريغ ناك اذإاطخأو دمعتاذا طخ ئيطخ لاقي ن اامهندي :رفلاو عيال ىلع نأ يروا ناب | ا ل اهحانك ناو) طقفةوبنلابصخ. نم

 حرك خاب ظناولق || . نات وتلاو عب ها وهمويا اذ_هناىنعملاو مويلا يلع بيثتال ريدقتلا نوكيف مضر نا رس | يم دافي: تراذا زيدي لمار وكيع راس 0 يب قداس ذعار سر || ينال يدا( ف نايس نيا نالعالانورتتفا رات ول

 ىألاق املوفأ لاقف |وق ىلع فقولا نسحا ذه ىلع ف <ل هللارفغي هلوقب قاعتم مويلا نا ىفاثلا لوذلآو ( ملل هللا ارق ) هلوقب تر دتذقو رك ارو | ٠ دادي مداح م شالاوق لعضو سات سف يلع ران تس ألا
 مويلا يلع بيرثتال فسوب ةعخم الهلوقب عبر قتلاوخبن وتلامهنع ىقناملهن اك كل هللارفغي مويلاب أدت و ميلعبي رثنال
 ءاجاملنامفسابأ نا ىورو لاقفهيب |لاح نعمط اس هسفن فسو مهفرعالو ( نيجارلا محرأوهو) ل ةللارفغن مويلاهلوقب مهرمشب
 اذا سابعلاهلاق )سبل لاق(اذه ىضيمتب وبهذا ) لاو سف هاطعات كلم اجلا ةرتك نس رص ساي
 هيلعلئافهتنالوسر تيتأ || صيمقلا كلذ ناكوهصيق هيلا لسرين أليرنج م أد هايل اقو ةنجلا جسن نم صيمقتلا!ذهناك كاحضلا
 مويلا مكيلع بي رثناللاق هاياهسبلاف ةنملاري رح نم ص يمقب لي ربجهاتألناب رعرانلا ىفىقلأو هبايثنمدرجا لهنا كلذو ميهاربا صيق

 نأ يورو كانا انو 3 7 ا : 0 عربا كح واقل ااماف هقرافنال تناكو كل ننارفغإ-وهيلع هلل 3 الذي و اعتلاكف سوي قنع ىفاهلعجواهسأر دسو ةضف نمةبصق ىف صرمفلا كلذ تسال وبر لاقفز نو || بوحي لج سو يشابلق بوقع هتووتانادلق قحتسإهتروتتاماساق ميتا

 ل 1 ىو ناكربلاّد ر بجوب بوقعب هجو ىلءصيمقلا كلذءاقلان!فسوب لعن انوققحلا لاف (اريصب تاي كماعط ىلاانوعدن كلناهيلا ىناهجو ىلع هوقلاف) :اذهيصيمغب اوبهذ/لاقوةوخ ىلا فسر: شيجقلا تلا تاح ل 0 ل ا

 رت ااا اا ااا ا ا ل ا يااا 225252522 51-2 يشل كيفانم طرفا كاف

 هقلو غلبامام# "رد نإ رسشعإ عيبا دبع غلب نم ن احبس نولوقي و ىلوالا نيعلاب ىلا نورظن» مهتاف مهبف تكلم ناو هرصملهأن|امسوبلاقتف
 مطأس متروفغلا ىنفلاب عه نطافروتقلاريقفلا نأ اركتج .راذا ىأ ( نيجارلامحرأوهو) ميهارباةدفح نم ىنأس انلا لعثيح كبنآلا 0 ْ
 نم ناكوفسوبذبو عت فناك ىذلاثراوتملاصيمقلاوهليق (اذهىصيمقباوبهذا) لاقءاكبلا ةرثك نم ىم هنااولاقف هيب لاح نع 1

 هاج لوقتاريصب رصب (ًاريصب تايىنأهجو ىلعهوقلاف) ىفوعالا ميقسالو ىلتبم ىلع عقيرالةنجلا ير هيف نافهيلاهلسري نأ ل ربجد يمأتنجلا ٠
 يلارصم نم رساح فاحوهر هاج ليقو ءافجلا صيمقي تبهذاك ءافشلا صيق لجأانأاذوهيلاقريصب وهوىلاتأب وأراص ىأاكحمءانبلا



 (نيقدستملا ىرجعّانا)
 رضلا انله ًاوانسماولافاملو
 هنماوبلطوهلااوءرضتو

 تضف راموهياعقدصتي نأ

 مهفرعنأ كلامي لوهانيع
 لهلاف) لاق ثيحهسفن

 ىأ(فسويب متلعفام متاع

0 
 متاذا هيخاو) فسوبب

 هحبق نوماعتال( نولهاج
 هفسلا دح ىف متنأذاوأ

 «بيخاب مهلعفو شيطلاو

 ءدارفإب مغلل هايا مهضي رعق

 دنلمأَو هيبالهيخأ نع

 ىذالا عاونابهلمهؤاذياو

 نيتزم» (كنثأ اولاق)
 تأل) ىاشو ىف وك

 ءادتبالا مال ماللا (فسوب

 هربخ ف سوب وادّممتناو
 انأ لاق) ناربخ ةلجلاو

 امناو(ىخأ اذهو فسوب

 نءهولأسدق مهوهاخأرك ذ

 هيخأرك ذى ناكهنالهسفن

 نمدق )هنعهولأس امل نايب
 دمب ةفلالاب (انيلع هللا

 هللا ةمعن رك ذوةقرفلا

 مو ةماركلاو ةمالسلاب

 هنا)ةمالما أدب

 ١ ةقدصلاو منن خالا نيتراشمل عوضخل نمو عون ممل يلعةقدتلا رحت دحاو مملكماينالا

 نأهنماوبلط مهاانياع قدصتوهلوق ننع بيجأ اوهاوس ن# هللا, نون ةتسم مهنال طلمالف سانلا خاسوأ

 ةفايضلا نس>وةماركلا نم وم لعفي ناك امن كلذوحنو ليك اءافياو ةحاسملا نم مهتداعىلع مهم رحب

 الانوكنالةقدسصلا نالانيلعقدصن مهالاهئاعذ فل جرلا لوقي ند هاجمو نسحلا هركو ةقدصلا سفنال

 نمقدصتياما قدصتبالهنلا نا لاقف ىلع قدصت مهالالوقي الجر عمس نسحلا نأ ىورو باوثلا ىغتسب نم

 انيلعانيخ درب ىنعيانياعقدصتو كاحضلاو معي رج نب١لاقو ىلع لضفتو ىنطعا مهللا لق باوثلا ىنسي

 هنأاوماعي مهتالكي زج هللا نااولوقيم كاحضاالاقو لب زجلا باوثلإب ىنعي ( نيف دصتملا ىزجيهللانا)
 نمىذلاببسلا فاوفلتخادقو ( هيخأوفسويب معفام متاع له هنوخال فسوب لاق ىنعي (لاقإ) نمؤم

 ىلعةقرهتكردأ مالكلاا ذهب هولئا ل ,هنأ ىلركذ ق>سا نب|لاقف لوقلا اذه ىلع هج يهو فسوب لمح هإجأ
 هبتكوهرآ ىف وكلام نمهعيب هوبتكىذلا باتكلا ةخسن مط جرخأ هنا يقو متك,ناكىذلاب حابف هنوخا

 لاقو ف سوب كلذ ظاغف هنمهانعبف دبعانل ناكهنا كالملااهماياولاقو هتحصب اوفرتعا باكل اًؤرقامافاذوبم

 دقفا نزح و كس ب وقعب ناك اذوهملاق مهولتقيل مهم ءاوبهذاماف مهلتقب ىمأوةب وعلا نوقحتسن كنا

 ناك هنافانب أ ىلاانتعتمأب ثعب اذ كلذ العاف تنك ن ا ١ اولاق ممهاك هينب لقب ربحلاهانأ ذا فيكفانم دحاو

 هيبأ باك أرقام فسوب نا ل يق ولوقلاا ذهلاقو ىكبف ةجحرلاو مهياعةقرلاهتكردأ نيح كلذفاذكواذك

 ةعقاولاهذه ىمأ ميظعتديفي ماهفتسا اذهو هيخ أ وفسوبب متلعفام متاع لهلاقو ىب نأ كلامتي ملهيلا
 اذهو هيبأن مهقي رفتو م>رلا ةعيطق نم هيلع مم دقأام حبق امو فسوب ىمأ نم ميكتر ام مظعأ امهانعمو

 عيظفت دارأءنكلو ماهفتسالا سفنا ذه دري لو تفلاخ نم فرع لهو تبصع نم ىردن لهبنذلإ لاقي
 نمامهاي| نيا ميل ست نم هي اوف سوس ملعفام ىقع مكماع له ىنعملان وكنأز وحب و هميظعتو ىمالا

 ناهنورعشيال مهوانه مهم مهثينالهيلاانيحو أو ىلاعتهلوقل قب دصتةبآلاهذه نأ ملعأو هوركملا

 ممهتافةلاقملا هذه مطلوقي ىتحهوركسملا نءهيخاب هول_عف ىذلاافرهاظ مولعم فسوبب هواعف ىذلاتلو

 هنوذؤياوناكو هشبعهيلعاوصغن فسوب هيخأ نيب و هنيإ وقرفام مهنا تلق كلذاودارأالوهسبح ىف اوعسب
 (نولهاج متنأذا) اربخ ليحار ىنبايكتمانب رام عاوصلا ذخأب مهتااىلهلاولاق مهنا ل يقو فسوب رك ذالك
 وهو نيلهاج كن وك لاحر كسلا حيبقلا لعفلا ذه ىلع متءدقأ هنا كن | ىنعيمطرذعلا ىرجم ىرجياذه
 اسوا ال كنت ًاولاق) لجوزعءاوق ه فدسوب ىماهبلال وبا نولهاح ليقو لهل ةلاحوارصأ| تقو

 هيخأوفسويب 0 0010 مطخلا»ا !سابعنإ لات ءارقلا+ لعق وماهعتسالا ليس ىلع ئىرق

 ىلعثئرقو فسوب تنأل كنن اماهفتسا اولاقف فسوبد هوهيشف ف سواايانثه بشت ولْوللاك هايانئاوأر ف مسيل

 هنلأر نعجانلا عضو ىتح هوفر عي فسوبةوخانأهنءىرخأةباور ىئاضي آسايعنب!لاقام هدجتو ربما

 تنأاولاةواههوفرعف اهلثمةراسلواهلثم ق>سالو اها ثم بوقعيل ناكو ةماشلاهبشتةمالعهنرق ىف هلناكو

 3 ىفمسالارهظأانما ءاماعلا ضعب لاق(ف_سوبان ألاق) ىت-هوفرعب مو مجوتلال يبس ل عمولاةل دقو ع سوت

 | الاب اقل توغاموهددوخا | ظ نم ه.لز:املاميظعتوهانأ لقي لوف _سوبانأ هلوق

 نامالا سحاب ومتعب مثب جلا ف فومتي ةلأن اب ىلتق تدصقو نوم ماظ ىذلا مولاظملا فس وبان لاقهنأكف
 هنالهنوفر عب مهو (ىجأاذه 2( لاقاذطواهاكىاعملاهذه مسالا روهظ تحت ناكف نورتام ىلا ترص مث

 (انيلعهلا نمدق) هلوقوهو نو رتامىلاوهوانأت رص مث قتومتمل ظاك م ولظملا أ اذ هواضي هب دصق

 هنا) انايندوانذيد ىف ةمال_لابانيلع نم ليقوةرخآلاوايندلا فريخوز علكبانيلع نمليقو انبي عجنإب

 ا



 هل

 حور تضبق لههب رىلعمي ركلاهتروص نسملاهحب ربيطلا كل ااه ب وقعيهللاقف بوقعي راز توملا |
 نوماعتالام هللا نم )ع أولاق كلذاف هت ور ىف عمطو بوقعي سفن تباطفاللاقف حاورالا ف فسوب ىنبا |

 كلم ةريسإ هوثبو ريخأال ىدسلالاق وهلدجسنس متنأ اوىلاو قدصو قحفسوايؤر نا معا او هانعم لبقو

 ىنعيلاق كلذ دنمف فسوب وهنوكين أ عمطو بوقعي سفن تس> أ هلاعفأ اوهلاوق أ عيج فهلاحلاكو رصم

 سسجتلا نم يرقوهو ةسا+لايربملا باط سسحنلا (هيخأو فسوب نماوسسحتفاو بهذ ىنباي) بوقعي
 بلطي ىذلاوهو سوساملاه-:مورمشلا ف نوكي ميجلاب ور يملا ف نوكيءاحلاب سسحتلا نا ل_مقو ميجلاب
 نملاقيالونالف نعتسسك لاقى راينالا نب الاق اوسعلا سامعنب |!لاقسانلات ار روع نعغشكلا

 ىنعملا نوكي و ضيعيتلل نملاقينأز وجب ولاق نعماقم نم ميقأ هلالديخأو فسوب نمانهلاقونالف

 ىلااباتك بتكبوق«.نأةو ,رفىلأ نعدب زن نب هللا دبع نعىو رهيخ أوف بوب رابخأ ن مارب خاوسسحت

 نباهللا حيذ قحسا نبا هللا ليئار.سا ب وقعي نم نيماينب هدنع سبح نيح مالسلا و ةالصلا امهياع فسو

 هال-جروهاديتدشف ميهاربا ىدجامأءالبلاانب لكو تيب له ئاف دعب امأرمصم كلل« ىلا هللا ليلخ ميهاربا
 هللاءادفف هافق ىلع نيكسلا عضووهال_بروذادد تدثف ىنأام اوامالسوادرب هيلع هنلااهلعؤ-رانلا ىف ىتلأو
 اولاقو مدلااخطامهصيمقب ىتوتأمةبربلا ىلا هو اهب به ذف ىلا ىدالوأ بح /ناكو نباىل ناكفان اامأو

 تءعزوهتسح كناوهب لك تا نمهاخأ ناك و رش نب !ىلناك مث ىانيعتبهذف بئذلا هلك ادق

 نمعباسلا كردنةوعد كيلعتوعدالاوىلاهنددرنافاقراس دلئالو قرسنال تدب لهأ اناو قرسهنأ

 ىلاعتةللاءاش ناهركذنسام ىلعهن وخاله« سفن :رهظأو» ربص لمع :وفؤاكب دتشأ هيب أب اٌكفس وأ ارقاماف كدلو

 ىنعي(هللاحور نم)اوطنقنالو ىأ(اوسأيتالو) هيخأو فسوب نماوسسحتفاوبهذا ىنايىلاعتهلوق كلذف
 ناىنعي (نورفاكلا موقلاالاهتلا حور نمسأيدالهنا) هللا جرف نم ليقو هللا لضف نم ليقوهللا ةجر نم

 دضإ رفاكلاواريخ هب لانيفءاخرلا دنع دمحو اربخ هبلانيفءالبلا دنعربصيف هللا نمهوجري ريخ ىلع نمؤملا
 امافرصم نيدصاق مهيأ دنع نماوجرفنةربدقتراصتخاو ف ذح هيف (هيلعاول >داماف) ىلاعتهلوقق كلذ

 زي زعلا ناكو عنتمملارداقلازي زعلاو كلم اهيئاءنونعي (زب زعلااهيًياولاق) فسوب ىلع نعي هيلعاواخد
 نمومهفلخ نممهلهأب اودارأ أو عوج اور قفلاوةدثلا ىأ (رضلاانلهأ وانسم) فئموير صم كلم بقا

 نمزوجتنالا ماعطلا نمت ىفقفنتالةدساكة ثيدر ةعاضبب ىأ (ةاج م ةءاضبب ائئجو) لايعلا نم مهءارو

 هنموباحسلا جيرلاةيجزتك قاسنيلئشلاعفد ةيجزتلاو اليلقال_يلق عفدلاةغالا ىفءاجزالا لصأو عئابلا
 ءانتعالا ةلقلاهقوسواهعف د نكمي ةريس ةإيلق ىه ىنعي 5 جاخلا نمةاج صريغةجاحو * رعاشلا لوق

 تارايعتفلتخا كالذلف امهعومجيوأ اهمءادرلوأاهئاصقنلاما ةاجزماهنأب ةعاضبلا كلتا وفصوامناو اهم
 رئارغلا قلخ تناك ليقوافوب زةئيد رمهارد تناكس ايعنب|لاةفةاجزملا ةعاضبلاه ذه ىنعمىف نب رسفملا

 ليقوءارضخلا ةبحتنناكلئاقمو ىلكللاقوطقالاو فوصلا نم بارعالا عاتم نم تناك ل بقو لابخخلاو

 نمةاجزمةثيدرلا|ةليلقلاةعاضبلاهذهتيمس جاجزلالاقو لاعنلاومدالات ناكل يقو لقملا قي وس تناك

 نامزلاابعفادنل ةاجزم ةعاضبب انج ىنعملاو شرعلا ن«ليلقلابنامزلا عفدي ىأ شدعلا ىجزينالف مطوق
 اهعف دب نم ةلوبقمريغةعوؤ دمة دود صاهمالة اجزم ةثيدرلام_هاردلل لقا !لبقواهب عسفيا م تسيلو

 دئازلاانل ميقت ن أدب رئاثا ىنعملاو ىفاولا ديجلا نملاب لبق نمانيطعت تذك امانطعأ ىنعي (ليكتلاانل فوأف)
 الوءىدرلاو ديجلا نينعلا نيبامبانيا علضفتو ىنعي (انيلعقدصتو) ءىدرلاماقتءديجلاو صقانلا ماقم

 هب سدلوةقدصلا هي شي ةحماسملا نم هنولأسي ىذلا ناكو ىراينالا نبالاق نب رسسفملارثك الوقاذه انصقن#

 تناكة فدصلان ا ةنبيعنب نايف سلاقفال مأانيبن لبقءايدن اللالال- ةقدصلا تناك لهءاماعلا فلتخاو

 (ثلت - (ننا) - 1)

 اوسسحتو اوبهذاىناي)

 اوفرعتف (هيخأوفسوب نس

 وهوامهربخاوبلطتو امهئم
 وهو ساسحالا نم لعفت

 حور نماوسأ ينالو)ةفرعملا
 ةجر نم اوطنقتالو (هّللا
 مالا نا (هنا)هجرفوتتل
 حور نم سايل ) ناشلاو
 (نورفاكلا موقلاالاهللا
 باقتمهنأ لعب نمانم نال

 | ديس وهلا جرف
 هللاةجرفرءيالفرفاكلا

 سأييف هتمعن ىف هبلقتالو

 دنع نم أوجرفن هتجر نم

 رصم ىلا ني-ءجار مهيأ
 ىلع (هيلع اولخد اماف)

 زيزعلااهيأياولاق) فسوب
 لازطا(رسخلاانلهاوانسم

 انْئجو) عوجلاو ةدشلا نم
 ةعوفدم (ةاجزم ةعاضم

 اهنعةبغررجان لك اهعفدي
 هتيجزأ نماطاراقتحاو

 ليقهندرطوهتعفد اذا

 ذخؤتالافوبز مهاردتناك

 تناك ل بقو ةعيضوالا

 انلفوأف) انمسو افوص
 انقحوه ىذلا (ليكلا

 لضفتو (انيلعقدصتو)
 ضامغالاوةحماساابامملع
 اندزوأةعاضبلاةءادر نع

 اناخأانل بهوأ انقح ىلع



 قزحو ىن وكشأ امنا لاق
 مطابعصأ ثلا (هللا ىلا

 هبحاص هيلعربص.ال ىذلا
 هرسشنب ىأس انلا ىلا هثيف

 متمدح أ ىاوكشأال ىأ

 ىلاوكشأا نا ريغ نمو
 هيلا اًمصَلمو هلابعادىفر

 هناىورو ىتباكشو ىنولفن
 اما بوقعب ىلا ى وأ

 ما
 نيكسمعبابب فقوفةاش
 قلخ بح أن اوهومعطن لف
 نيك اسملامأ ءايننالا ىلإ

 هيلع عدا اواماعط عنصاف

 ىرتشا ليقو نيك اسملا

 عابف اهدلو عم هب راج
 تيمجىتح تكبف اهداو
 (نوملعتالامهنئا نم لعأ و(

 ىنبتأي هناهتجر نم لعأو

 ثيح نم جرفلاب
 ىأرهنأىوروبستحأال
 هلأسف همانم ىفتوملا كلم

 ف_وبح ورتضبق له
 هيلطاف ىح وه هلل اواللاقف

 اذايءاعدلا اذنه هماعو

 ىذلا مئادلا فورحلما

 الوادبأ هقورعم مطقتي ال

 ىنعج رف كريغهيصحب

 :ًارهاظلا باغالا ىلع مالا اونب مهنا تلقاعطق هتقيقحاوماعبإل عم ىلعاوفلح فيك تلف نافتاومالا |

٠ 

 000 رس صراسوتاا دا اسيا وحب اوقت
 ةببتق نبالاقرشلاو غلا نمءيلعتوطناامسفنلا ثب وهقي رفنو ئنلاةراثاثبا'لصآ (هتناىلا ىنزسو
 | ني ادهأتبلانانب ناكءرين هركذاذافامهن كمه كو نزحلارتس اذ !ناسنالا نال كلذو نزحلا دش أ ثلا
 جانب الاف كيلاال لا ىلا ل يلقلا ىف زحو ميظعلا نزسوكش أنا علا نوكي اذه ىاعف ملا نزحلاو

 ناك لأ رديت ىسةفا وسر نع كلام نب سن أثر دح نمهح ردح ىفةنلا ددعوب أك احلاكور

 ذلاامأ لاق كرهظ سوق ىذلاابو كرصب بهذأ ىذلاام بوق_ءبايموبت اذهل اقف خاؤمخ أ بوقعيل

 [وسزلاقدب ريج هانأف نيماينب ىلع نزحلاف ىرهظ سوق ىذلاامأو ف وب ىلعءاكلاف ى :رصب هذأ

 تلا ىلا قزسو ىثب وكشأ ان الاقف ىريغىلاوكشتن ا ىحتشسناماكللوقي ومالسلاكئرقيهنلانا
 تلا, تمشهتدق كارأىلام بوقعيايهللاقفهلراج بوقعب ىلع لخدهنا ليقو وكشتامب لعأسا لي ريج

 ْ ماى رات فووه ومب ىناتامواق وى مثحلاق كاوبأ | غلبام نسلا ن هخلبت أو تنتفو

 أذا كلذدعب ناكف كلاهت ”رفغ دق لاقى لاهرفغافاهمأطخأ ةئيطخ برايل اقف قلخ ىلا فوكشن أ بوقعياي

 ح كبامفشك ؟الىالجو قزعوهيلا جوأ هنلانال بقوهنناىلا ىف ازحو ىثب وك- ثأامن|لوقي لثس

 ىرصب تبهذ ًاريبكسلاخيشلا محرئامأ بر ىأ لاق مثهنلا ىلا فزحو ىب وكشأا نا لاق كلذ دنعف قوعدت

 بوقعبايل اقف لي ربجدا تابعنا مت ومأن البق ةمشامهمشأ ىتاحب رىلعد درافىرهظتسوقو
 ْ نال كيلع تدجولىردنأ كلامهنرمشنل نيتيماناكو قزعوفرسشبأكللوقي ومالبلا كئرقيهنلانا
 متءاسنالاىلا ىدابع بحأن ايات عايمو هومعطت لف متاصوهو نيكسملانالف 3 ايىلع ماقفةاش متعذ

 ناكوبوقعيل ؟دنعةليللا ارطغيلف اص ناكن ملاق ماماعط منسف نيكانملادبلا عداواماعط عنصا نيكل

 ا داني ن أمر طفأ اذاو بوقعيل7 [تأيلف ىدغتتين أدارأ نم ىدانيايدانم م أى دغتاذا كلذدعب

 ىلا ى عت هندا ىحو أ هبنم نب بهو لاقو نيك اسملاعمىشعتي و ىدغت ناكف بوقعيل [تايلفرطفي نأدارا

 ترتقواقانعتس وش كناللاق براياللاقةنس نينا فسوب كنعتسسحو كتبقاعإ ىردنأ ب وقعي

 تاق نافاهجر يل فروخ ىهو همأ ىدي نيبالع حيذدنا بوقعب ءالتباببس نا ل قو همعطت لو تلك أو كراج
 تت ايسزاربالاتانس- نالاذهب ب وقعيب قو عام اوال تلق ءايدنالاةمصع ف حد قي امتاياورلاهذهىف له

 ءالسلاوةالصلاه اع بوقعي و مهتترفي رسو مهبصنمر دق ىلعلامجالا نمءايبنالا نم بلطي امتاو نيب ىقملا

 ّننا ىلاهىمأ ضوفو ربصف ةنحجهئايدن أ نم دحاو لك هنلا ىلتبادقف كلذ عموقلاسرلاو ةوبنلا تدب لهأ نم

 5 ضوفو ربصف حيذلابىلتباليعمساو دحأ ىلا كشيرإو ريسفرانلا ف ىقلأ !مالسلاوةالصلاهياعميهارباف

 ٍ | ب و فاسوو ةداودقفب لتب ا بوقسي ودحأ ىلا كشي لو ربصف ىمعلاب ىلتبا قد ساوةئنا ىلا

 امئاوهبلزناممأيش دحأ ىلا كشيملرباص كلذ عموهو ام دقف ىلع« ءاكبلا ةرثكن مهرصب فعضوأ كلذ دعب

 اح دملا كلذب بجوتساف هنلاىلا نحو ىب وكشأ ا ماهلوقليلدب لجو زعةللا ىلا هتياكش تناك

 2 اام_ميلع قحساو مهارباهب ونأ نم فاس نم عمةرآلا ىالعلا تاحردلاو ايندلا ف ليجلاءانثلاو

 ال الف ناسنالارا.دتخاىلا سبل كلذ نالقب وقعالوامذهب بجو تس.الف بلقلا نزيسو نيعلا عمدامأو مالسلاو

 عمدت نيعلا نا لاقو هن وم دنع ميهأ ارباهدلو ىلع كب ملسوهيلعّلل | ىلص ىنلا نأ ليلدب ف يلكتلا تحتل خدي

 احابمراصقهسفن نعهعفد ىلءناسنالار دق.الردقلا اذهفان رىضربامالا لوقنامو نزحيل بلقلا ناو

 : بهناسحاو هتج-ر نم ىلاعت هنأ ىنعي ( نوماعتالام هنلا نم ٍلعأو) هلوقوُو سانلا نمدح أ ىلع هيف ج رحال

 كلمن اىوروهيلاهعوجر عقوت, وفسوبةايح لعين اك هنا ىلا ةراشاهيفو بسنحأال ثيح نم ج رفلاب

 | تولا



1 

 كلامهم اىلعهن :زسد دج ادي دجاربق ىأر الق ربو نا ممتملاقا5لوالان زا ناجبط مظءأو بلقللا عجو ْ

 كداكدلاو ىوللا نيب ىوثربقل ه ا لك ىبتأ لوقي
 كلام رنق هلك اذهف ىنعدف » ىسالا ثعبيىسالان اهل تلقف

 نع ىل شير بوقعي ناك ةدحاو مأ نماناك ال نيماينب وفسوب ناليقو نزلا ددح نزلا ناب باحاف

 ناكفسوب نال مسوب ىلعهنزحد دجوهدجوو هيلعهنؤحداز نيماينب قارف لصحاماف نيماينبب فسو
 ةباك-ثشهذهلاقف فسوب ىلعافسأأ,هلوق ىف مالسلا هيلع بوقعي ىلعل اهلا ضب ضرتعا دقو ةببصملا لصأ
 ةالصلا يلع بوقعي نال ضرتعملا لهاجلا !ذ_هلاق(مكىمالا سدل او كلذ هب صنمولعب قيليالف عزج .راهظاو

 ىرابنالا نبارك ذدقو فسوب ىلع سأ محرا برايهانعم_ غسوب ىلءافس أ يهلوقف هنمال هللا ىلا اكش مالسلا|
 ىطاابهصيخلتو ظفللا فر هلفملاريغةب ىنعي زاجلا نرم ظفللا ف فسالاب بوقع.ءادنلاقهنا نيب وغللا ضعب نع

 قطنيملاذامثأمالو ,ىنعملاف هاوس ىدانملاو ظفللا ف فسالا ىدانف ىئسأ اذهوأ ىنسأ فار تنأوأ ىسأمح /

 ريغناكهب ر ىلا ىوكش فسوب ىلعافسأايهلوق ناك اماف لجوزعهب رولاالا كش :لهنال ملوم مالكب ناسلل

 يأفسوب ىلعافسأيلاقهتنحتي وقوهؤالب دتشاو هتبيصمتمظعا ل بوقعي نا ليقو هاوكسشف م
 هللاىلا قزحو ىث وكشأأ م اهلوق ليلدب قلما نمدح أ ىلا هك ثر لو فسوب ىلع سأ ة دش هللا ىلاوكش
 هنا ليقو نينست سي شر صب, م ئاقملاق فسوب ىلع نزحلاة دش نم ىمعىأ(نزحلا نمهانيع تضيباو)
 جراخلاءاملا كلذ نمءاضيب اهناكنيعل ار يصتف ءاكبل!ةبلغ دن عرثكي عمدلا نا كل ذو ءاكبلا ةر كن مهرصب فعش

 ددربىذلا وهوةداتقلاقهشيالهيلعكسمملا نزلا نم ُىلتمملاوهوم .وظكمىأ (مظكوهف) نيعلا ع

 ةنسنونامئايقتلا موب ىلا هيب أرد نمفسوب جور نإب ناكىسحلا لاقواريالا ل قيملو فوج ىف هنزح

 هبنم نب بهوو ىئائماا تباثلاقوهنمهللا لعمرك ان ئموي ضرالاه جو ىلعامو بوقعي انيع فحتل|

 قب دصلااهمأ ىقرعت لهلاةف نيسلا فوهو فسول ىلع خدم السلاو ةالصلاهيلعلد» رجنا ىدسلأاو

 لخدم كاخ د, اف فس ري لاعف نيمألا و رلاانأو نيملاعلابرلوسرىنالاقةرهاطةروص ىرأ فسوبل

 ضرالار هطي هللا نا ف سوباي لعن ملأ لاق نيملاعلا ب رنيمأو نيب رقااس ارو نيبيطلا يطأ تنأو نيبنذملا |

 هلوحامو نحسسلاو ضرالا كب رهط دقهنلا ناو نيذرالارهطأ ىهاهنول خدي ىتلا ٍضرالان او نييبنلا

 نيحلاصلا نم ىتدعتو ني-ةيدصاا مسا فيكم سوب لاق نيصاخلا نيحلاصلا نباو نب رهاطلارهطأإل|
 كب رةي_صعمىف كتديس عطنمو كباق نكتفي مهنالاق نيبنذملالخدمتلخدأدقو نب رهاطلا نيستا ْ

 نم لكل لهف فسوب لاق نيملاصا| كاب ايكقحلأو نيصلخملا نم ك دعو نيقي دصلا ىمهللا كامس كلذ

 ليج اربصلاهل بهوو مظكوهف كيلع نزلا هللاهالّناوهرصب بهذدق منلاقنيمالا حورلااهمأ بوقع»

 هيقال ىنارتفالاق ديهشةثاموجأل اق لد ربجاي رجالا نمهلا ف لاق ءالك: نيعبس نزح لاق هنؤردقافلاق ا

 فسوب ةوخا ىنعي (اولاق) لجوزءهلوق 3: هتيأرناتيقلا ىلإ ملاقوفسوب سفن تباطف منلاق ا

 ءىتفام لاقي هبح نعرتفتالو فسوب ركذ:تلازئال ىنعي (فسوب رك ذناؤتفتئلات)'مهيال مالسلاو ةالصلا هي

 سقلاىرص ا لوق.كفيفذالتفذخ مولعماهعض وم نال مسقلا باوج ىفةف وذحتالولازامىأاذك
 ىلاصوأو كي د/ىسراوعظقواو 5 ادعاقحربأ هللا نيمي تلقف

 توملا نودام ضرحلا دهاجلافوافن د ىنعي سابعنبا لاق (اضرس نوكسىتح) هلوقوهو ا دعاق حربأ 8

 نمايث اذ ليقووإق ءوهمسجدسف ىذلا ضر اوهل لقعالا دساف ىنعي ق>سا نب !لاقوتوملا نمامي زق

 مسجلا ف دن وكت ىتحفيآلا ىنعمومطاوأ نزملا نمل قعلاو مسجلا ف داسفلا ض السوم ظ

 نءىنعي (نيكلاطا نمنوكنوأ) .فسالاو مطلاو نزلا دش نم كسفنب عفتنتال ىنعي لقعلا لوبخم

 (نزحلانم)افيعضاك اردا

 ءاكيلا بسس نزخحلا نال

 ضايبلا هنم ثدحىذلا

 نزحلا نم ثدح هناكف

 بوقعي اذيع تفجام لق
 ىلا فسوب قارف تقو نم
 ىلعامواماع نينامتهئاقل نيح

 ىلع مرك أضرالا هجو

 ىنال زوجي و بوقعي نمهللا
 هب غلب نأ مالا هيلع

 نال غلبملا كلذ عرجلا

 نأ ىلع لوبحم نادنالا
 نزهلادنع هسفن كالعال

 ىبدقلو هربصدج كل ذلف

 لسوء لع هللا ىبصةللالوسر

 لاقو مههاربإ هدلو ىلع

 عمدت نيعلاو عز < باقلا

 برلا طخسام لوقن الو

 نونوزحم مهاربااب كيلعاناو

 جايتبملا نويل افاد
 رودصلا مطلو ةحاينلاو

 بايثلا قب نو هوجولاو

 نم ءولم (ميظك وهف)
 رهظ.الوهدالوأ ىلع ظدغلا

 لوعفم ىنعع ليعف مهءوسرأم

 وهو ىدانذا هلوق ليلدب
 اذاءاقسلا مظكن م موظكم

 هللاتاولاق) هّملم ىلعهدش

 فذغ اتفنالىأ (اؤتفت

 نستلبآل ةنال قتلا (ظقرح
 دب نكي م ثامنا ناكواذا

 ىعمو نونلاو ماللا نم

 فسوب ركذن ) لازئال أتفنال

 رسم ضو نوت خ
 وأ) اضم كالطا ىلع

 نيكلاملا نم نوكت



 رضا عا اوصلاذ|امةمنو هتقرمس نم(انملعاجالا) ةقرسسلاب هيلع(| دهشأم و)ةق ةريسااىلاسن (#*,) ىأق رس" ىرفذ( ف ةرس كنا ناانابأ اياواوقف

 بيغالانك امو) هئاعو نم

 قرسسهناانماعامو( نيظفاح

 قئوملا كانيطعأ نيدح
 انك ىتلا ةب رقلا لئساو)
 لسرأ ىأرصصم ىنع (اهيف
 ل نعمهلئسافاهلهأ ىلا

 انليفأ ىتلا ريعلا و) ةصقلا

 اوناكوربعلا بامصأو (اهف

 ناربج نمناعنك نمابوف
 اناو) مالسلاة يلع بوقعي
 اناوق ىف ( نوقداصا
 اولاقوم_ميأ ىلا اوعجرف

 لاق) مهوخ أ ,طلاقامدل
 مها مب رسال
 نخالاو هومتدرأ (اسمأ

 نا لجرلا كلذ ىردأ
 5 ًاوتفالول قرتسي قراسلا
 ليج ريسف) مكمدلعتو

 مهب ىنيتأي نأةثلا ىسع
 هيخأو فسويب (اعيج
 (ميلعلا وهدنا) مهريبكو
 فسالاو نزحلاىف ىلاحي

 كلذب ىنلسي مل ىذلا (ميكحلا)
 (مهنعيل اونو) ةمكح لالا

 اًواحاملل ةهارك مونعض ذرعأو

 (فسوب ى عافسأإيلاقو) هب

 ةعيييسل

 ةقاضالاءاي نم لدب الاد

 فسالا نيب: نيناجتلاو
 هوحنو فلك مريغفسوبو
 متي .رأض رالا ىلا متلفاما

 نوأني و هنع نوهن مهو

 نونسحيمهنأنوبسحيو نع
 فساتاعاواينب امس نماعنص

 عجوا اًضغناك دهع مداقت ع مهيف عرزلا نا ىلع ل يلد هيفو نيو آلا نودفسوب ىلعهفس أى داغل مهريكو هيخأ نودفسوبى بع

 | قدا لبقرع ,رصب ىمع دق ليقوردك ض ايي ىلاهتبلقو نيعلاداوسةربعلا تقحتو رابعتسالارثك اذا (هانيعتضيباو)اب رطد دنع

 .ء كلذ ناكر نزح هفداصاذا يدقلا نزحلا نالةعفاولاهذهدوجو دنع فسوب ىلءهبزحد دجامتاو نرزحلا
 لل >> للللللل7ب7ب7بلبتلتتتللل

 ١ ا رس كنب|ناانإبأي) ل(اولوقف) بوقعي كيب أ ىااوعجرا نيقابلا هنوخالزصمبةماقالا ىلع مزعىذلا
 || هنأ مهظ ىلع باغف نيماينب عاتم نم جرت أ دقو عاوصلااردهاش مهنالةقرسسلا ىلا هوبسنوةلاقملاهذهاولاق

 ة-فرسلابهياعاوعطقي لمهن ىلعلدب ولاحلاةقيقح ىفالرمالا رهاظىف ةقرسلا ىلاهوبسن كلذاف قرس
 ليقو هعاتم نم جر أ دقو عاوصلا جارح انيأرنأدعبالا كلذ لقت لو ىنعي (انماعا ب الان دهشامو) مطوق

 | هنأ كنبا عينص نعربخوهامناةداهشب تسيلهذهو هائماعامالا يش ىلعانرمع ىفة داهشانم تناك امدانعم

 سابعنب !ًار قو ةقرمسلاب هيلع ده_كنانأال هباحأ اوكالملا معز ىف قرس كنب انا ىنملان وكيف مهمجْزب قرس

 | ىلا جاتحتالةءارقلاهذهواهممهتاو ةقرسسلا ىلا بسن ىأاهدبد شنو ءارلارسسكو نيسلا مهب سس كاحضلاو

 || ةءارقلاوةحاهبموقتالف ةروهشم تسيل ءا ارقلاهذهنأألاة قرا ىلا هوبسن موقلا نأءانعمو ليوأت
 جارخاانب ًارانافانماع امالا| ذهاناقامو ىنعيانماع امالااندهشاموهلوقو ىلوالا ىهةروهثملاة>يحصلا
 ِ الاهتقرسب ذخؤيقراسلا نأ ل جرلا اذه ىردباف قرسدن ًاأبهبوقعي .طلاق ل قو هعاتم نم عاوصلا

 | هلبقءايبنالا نع كلذك كحل ناكر كحلا نمانماعام الا قرتسي قراسلا نأ هدنعان دهشاماولاق 3 أوقب

 بيجأو كلذ هينب ىلع ركن, ىتح كلا اذه ءافخا بوقعيلزاج فيكلوةلااذه ىلعدروأوهينب وبوقعيو

 || مالعا موياعر كن أ اذهلفاماسمهنم قورسسملاناك اذاامباص وصخم ناك يد !كلذ نوككن أل متع هنابهنع

 | قسيكنانأ لعنانك امىعيةداتف ةودهاجملاق ( نيظفاح بيغللاذ-؟ م د) رفاكهن ا هنظل كلا !ذهم كلملا

 نءالاقو ليبسهنم هظفح ىلاانلا م اناخأ ظفحتنو انلقامئاوانعم هبانبهذام كال ذا :ءاعولوا ذهىلاان مأ ربصيو

 بيغلانافانل ةمولعم ريغلاحلاةقيقح نأ هانعم لمقو ناظفاحهب اهذو هئيحوهراهتوهإءالانك ام سابع

 || لئساوىنعي (اهيفانكىتلاةيرقلا لك ساو) كلذب لءنال نحنوهل-ر ف سد عاوصلا ل علف هتلاالإ هماعبإل
 ١ || دارملاو برعلا م الكيف روه_ثمزاجما نمعونلا| ذهل .موزاجبالا فاضملا فذح هنأالاة ب رقلا لهأ

 || ريعلاو) شيتفتلاو ةقرمسلا ثي دحا ويف ىرج دق ناكريعم ىرق نمةب رق ىهسابعنب|لاقورص«ةبرقلاب
 ْ اناو) بوقعي ناريج نم ناعنك نم موق موبخت ناكواهيفانكىتلا ةإ_فاقلالاساو ىنعي (اهيفانلبقأىتلا

 : سيلا ةلازاف ةغلابمةلاقملاه ذه رصمب ماقأ ىذلا م هوخأ مه يما اوهانلف امف ىنعي )نب اوقداصل

 ٠ هيف (ايمأكسفنأ كل تاوسلب لاق) فسو ةعقاو بيب هدنع نيمهتماوناك مهتال هيأ دنع مهسفنأ

 ؛ 0 مهلاقامعي وكلذمه .رق_سف مط ىرجاعم و ريخأف مهيب ًاىلااوعجرف .رفهرب اقتراصتخا

 ميخأ ل وهو احلم زلب ىنعي تاوسلب بوقعي مه لاق كلذ دنعف ويبال هولوقي نأ
 | ق ةرساموق رس هنأ هزل تليخ لب هانعم ليق ولا امىلاكيمأل اف لجاع عفن بلطارصم لا عم

 فسودب ىنعلإ (اعيج مهم ىنبنأي نأهللاىسع) هلوقو < ةروسلا لو مقري بسك مدنا (ليجرصف)

 هتنحموهؤالب دت_ثاوهنؤسلاطال هنالةلاقملاهذهبوقعيلاقامتاو رصمب مافأ ىذلا ثلاثلا خالا اونيماينب و

 دت_ثااذاهنال لجوزعهئلاب نظلا نسح ليبس ىلع كلذ لاقف بي رق نعاجر خواجر فهل لعجيس هللا نا لع

 ايؤروهو سمالا لوأ نمهينب ىلعو هيلع ىرجب امب )عب وقعي نال قو جرفلا ىلا عرساناكمظعوءالبلا
 نأهنلاىسعلاق ىمالا ىهاننامافا ديكك لاو ديكيف كتوخا ىلع كاي ور صصقنال ىنايهاوقو فسوب

 هلوق © هيضقيو هربدبابف (ميكحلا) مهيلعىدجوو ىنزحيىنعي (ميلملاوههنا) اعيج مهمىننثأو

 || دتشاوهنزح ىهانتذئنيف نيماينب ربخهوغلب نإح هينب نعبوقعب ضرعأو ىنعي ( مهنعىلو نو ) ىلاعت
 دشأف سالا (فسوب ىلعافسأِيلاقو) مونع ضرع كلذ دنعف فسوب ىلءهنزح جيهو م دهج غلب وهؤالب

 هنالك"
0 
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 نمو ”كناسحا مفانلا ( نينسحلا ن ,كا 00 نعد سيد ناقدابعتسالاوأنادرسالا جو لعاد(هنكماندح اذن :؛

 فيضافد خان نأ نماذاءمهابذ وعن ىأ (هدنعانعاتماندجو نمالاذ>أن نأتلاذاعملاق) اهريغتالو ك:داعىلعرساف ناس الا كتتداع
 هنالاذ_هوانماظ ديانذخأ ناىنعملا ما نالءا ازجوم_طباوجاذا (نوللاظلاذاانا) نم ف ذحوهب لوعفملا ىلاردصملا
 ال ا ص > عاج ج2 2 7 دج حج ع و اج دج وع تح رح و 1 9 3 106 2 7 197902006 1: 1 90 0150 222 1 ا تس جا تش ا كل ا © تا 170205: تن ا تاتا ا كأم اتت تا ات سس سمس مس دا

 5 بوقتعل نبنوعمش فص ءذه تناك ليقو مهدشأو ةوخالا ىوقأ ناكو هيضغ نكحس بوقعل

 كلا كيفك ًانأوقاوسالا مت ق وفك !لاقةرسشعاولاق رصمبفا اوسالاددعم هل وال الدنا 3

 انيلع نّدرتل كلم | اهم الب ورلاقف ف_سوب ىلءاول_> دف قاوسالا كيفك ًاانأو كالملا متتأ قوفك اوأ

 ىتح ليبوردسج ىف ةرعش لك تماقواهدلو تعضوالا لماحة أ ىصارصم ىت..ال ة ةدعيص ندحيصالوأ اناخأ

 هيضغ نكسهسماما هل قأفهديب ذخ وأ هس اذه بنج ىل مقريغصهل نبال فسوب لاقف هبايث نم تجر

 ال بوقعيرذب نمرذشباذ هنا لب ورلاقف د> .انمكبسلاولا بتم سوت ل

 نييناربعلارمشع.اي متألاقو ضرالا ىلع عقوف هبيالتب ذخأوداجرب» هتوف مااا تدع

 اهس'اياولاق واواذواوهذ> هصيلخت ىلا لربسالنأ اوأر و مهبلزئاماو ًاراماف كتم دشأ ادحأال نأ ناومعزت

 دفن) ءاسنالادالوأ ٠ نم ىن هنالر دقلا ىفاريبكن وكي نأ المتحو نسلاىف ىنعياريبك اخيشايأهلنازب زعلا

 كلاعفأ ىف ىنعي ( نينسحما نم كارئانا) كللاها هيخأ نعدب ىلستر وهبحهنال هنعالدب ىنعي (هناكمان دحأ
 نيماينب تددرنالقوانيلاةفاضبلا ةروةفايشلا نس و ليكتاةيقوت قاتلا يت

 الاذخأن نأ) اذاعم هللابذ وعأفس ريل (هللاذاعم لاق ) نينسحلا نم متنك هناكماندحأ تذخًاوانيلا

 (نولاظلاذاانا) قراسب سيلهانأن أ لعي هنالثتتكتلا نعاررخ قوس مقا (هدنعاذعاّماندجو نم

 هناكك : هرب وهيب !بلامعالاه ذه لم لمعي نأفسوب زاجتسا فيكت لق نافدرب غب ذياثي ربان ذخأ نا ىنعي

 ةقفشلاةلقومحرلا ةعيطقو قوقعلا نم هيفامهيفف«يلعهيب ًادجوةدشب هماع عمه دن اًضِي اءاخأ سحو

 هيفام مماذهلثم مهيلع جورب وهنوخا ىلع روزي ناةلاسرلاوةوبنلا نمهبصنمولععمفسوبلز زوج فيكو

 اهنسحأو ةريثك ةبوجألاؤسلا اذه نعءاماعلارك ذدق تاقداك !ذههب قيلي فيكف مط ءاذبالا نم

 رجالا هك ءاضيف بوقعي ءالب ديزيل كلذب هللاه مان اود ىمأ نعال هل ىلاعتهندا يصاب كلذ لعفا ا هنأ اهدخحأو
 اعهقلخ ف فرصتملاوهف هقاخ نم دح ا اهماعب الرارسس| ى اعتهنلو نيضاملا هنآ ةجر دي هقحلي وءالبلا ىلع

 هثلاو مهيف» ردي نأدب ريال ةفاسملاب 00 اوط ىف بوقعي نع هسوب ربخ قا عتلاول

 ليقوولأسا ل موبي نأ فسوب نماوس ًأىنعب (هنماوسأيتسا اماف) لجوزعهلوق ُة هدابعلاوخاب لعأ

 (ايجئاوصلخ) مهيلادربإل خالانا اًونقشساىااوسانتساة دعو ألاقو مويلعدري نأ مهيخ انماوس ا

 ىفال ) علاو لقعلا ف نعي (مهريبك لاق) مهريغمويف سيل نورواشنب ونوجانني ضعبب مهضعب الخ ىنعإ
 هنوخا ىلع ةسائرلاهلتناكو نوعم ثوه دها_يلاقو مهلقعأ ناكواذوهم وهريبكلا سابع نبا لاق نسلا

 مأ)ولتق نع مهاهنهنالفسوب ىفايأر مهنس>أ وانس مهرب 1 اناكو لس وروهكاحضلاو ىدسلاوةداتقلاقو

 ىنعب (فسوب ف متط رفامٌلبق نمو هللا نء)ا دهعىنعي (اقتن وم جيلعتادن) بوت هوقعي ىنعي( 5 بأن أاوماعت
 ىنعملاوربصم ضرأ ىهواهيفان أ ىتلا ضرالا ىنعي(ضرالاحربأ نلف )هوم عيض ىتحفسوب سعأ ىف من مرصق

 را نم جرحا ىف ىنعب(ىفأ  نذأب ىتح)تةر وصلا هذه ىلعاهق راف ا الورمصم ضرأ نم جرتسأ نلف

 مهلتاقاف فيسلاب ىلةنبا كح وأىجأ كر "وعم ىجدرخ وأىلعخأدرب (ىلتاكحي وأ) هيلا قوعديف
 ىلاءاججلالا مالكسلاا ذه نمدارملاو فاصنالاولدعلاو قحاب كح نال ( نيك املا ريخوهوأ) ىحأ درتسا قح
 ربمكلاخ الا لوقي ىنعي( ميبأ اىلااوعجرا) مالسلاوةالصل هيلع بوقعيهدلاو دنع هر نع ةماقا ىف ىلا عن هللا

 م اوتف ةيطق ىلعبجو
 ل عاصلا دج و نمنخأ

 اند ًاولفهدايعتساو هلحر

 قاملاظ كالذ ناكهرب-غ

 مقرعا نوبت فكي
 (اوسأيتسااماف) ملظ هنأ

 ءاتلاو نيسلاة داب زواو شي
 مصعتسا ىف ياك ةغلاملل

 هتباجاو فسوب نم (هنم)
 اودرفنا (اوصلخ ) مهايا

 ال نيصلاخ سانلا نع

 (ايغ) ماوس مهلا
 ايجتاجوفوأ ىوجن ىوذ
 مهضعب ةاعاتمابح انمىأ

 ايجانن اوضحموأ اضعب
 مهتضافاو كل ذل مهعامجستسال

 فم-مناك ماتهاو د هيف
 يجاتتلاةر 0

 نوكي ىجنلاف هتقيقح
 رك
 ىذلاردصملاىنعم وصاسملا

 مهيجانتن اكو" جانتلاوه
 ىاىلع مه اربي دب ىف

 نواوقب اذامو نوبهذ.ةفص
 لاق) مهيخأنأشف مهيبال

 وهو نسلا ىف (مهريبك
 ىأرلاو لقعلا فو أل يب ور

 وهو مهسئروأاذوهب وهو
 م اأن أاوءاعتأ) نوعمش
 هللا نماقثو م كيلعذخ أ دو

 ىف متطرفام لبق نمو
 0 اديعارانجت ار تسر ناكل رفا اراك ْ

 هك
 ' ميا لااوعج السلال كغالملل(نيكل اهلاربخ .وهو) مهاب وأن دا رمتإب( ىلا



 .اهاطعاف ةجاجد لزنملا ف ناك ليقو هنف دف هنو دب عي اوناكب هذ نم )م اريغصالاثذخاف ةسنك ل خد لبق

 تناك ليقو لئاسل
ابع نبالاف(مياععءىذ لك قوفواهاكرومالا فباوصلاو ةبادطاهجو ىلعهمطأ اب وعلاب هتوخا ىلع

 ظ س
 |[ قوميلعتلا نعهماعب ىنغلاوههناللاعلك قوفىلاعتهنلافىلاعتهنلا ىلا لعلا ىهتني نأ ىلااعلاع لك قوف ||", ميهاربال ةقطنم ' ال : السلاهملع 1
 ْ هسفنملاعل مهني نأ ب حب ىرابنالا نبا لاق مهنم لعأ ف سوب ناكوءااعاوناك فسوب ةوخان ا ىلع ل يلد ةبآلا 5 0 ع . - ءروفهدإ ايما ت

 | ىلامتهلوق ف هقوفرلع نمملاءواخجالهنالةبغلا فهسفن عمطيالوىلاعتهبر بهاوا مضاوتلار عشتسيو أ 4 97 .٠
 1 5 نك 1 1 2 9 ا 9 تنضحلود تف

 | ماظن ىشب( لبق نم حا قرسدقف)عاوضلانيمايس ىنعي(قرسينا) فسوبةوخاىنسي(اولق) || ا 7
 | اقراس ناك كله ىذلاءاخأن افهنمس. رغب سدلىمالا !اذهناكالمالاولاةفسوبةوخاناىضتقيةبآلا || "7 هتمك ىهوفسوب
 ةقي رطلاه ذه ىلعاناك هوخ أو اذه لب هنريس ىلعالوهتقب رط ىلعا لانا مالكا ذه نم مهضر غناكواضيأ اماف هنعربصتال تناكوهما

 | ماللاوةالصلا هيلع فسوبىلا اهوبف ىتلا قرم! ىاوفلتخاوانم ريغ ىرخسأمأنمامهنال ةريسلاءذهو || ”.ء انا بوقعي دارأ بش
 قب رطلاىفهاقلأوه وارمسفسوبم ذخاف» دبعي ناكو ماصهمأ ىأه د ناك ةداةقورببج نب ديعسلاقف 0 تدعم اه

 | ءارقفلل ةدئاملا نم ماعطلا بخ ناك بهو لاقوالئاساهاطعاف بوق يتب ف ناك ىذلاريطلا نم ةجاجد || ةقطنم تدقف تلاقو باين

 ىل-ع ةموزحم اهودجوو

 هتبحأوه-ةمج هتنضف- ليحارهمأت ومدعب قحساةنب |هتمع دنع ناك فسوب نا قحسا نبدترك ذو

 هللاوف ف_سوب ىلا ىماسه اخ ايهتخال لا ةف هبحاف هيلع بوقتعي ةبح تءعقوربكو عرعرتاملف !ديدشابح

 هعدتلاقف كدنع هكراتبات ا مةتلاواهلاقف هكيطعأال تلاقفةد_>اوةعاس هع بيغ: ناىلعردقأام

 اهنوثراوتياوناكو قدسالت ناك ةقطنمىلات دمعف كلذ لعفف هنعىنيلسي كلذ لعاهيل ارظن ًاامايأ ىدنع || هالفنهنم تئشامهب لعفا

 ريغصوهوهبايثتحن فسوب طسو ىلعةقطنملا تدشفاهدنعتناكف قدسادالوأربك ؟تناكو ربكلاب || تنام ىتحاهدنع ب وقعي

 ىنعيىل مسلهناتلاقف فدو عماهو دج .وفتيلالهأ | اوشتفف قحسا|ةةطنمت دقف دقلت لاق مر عشال || اوجرخساا ل مهنا ىورو

 | فسو:ةوخالاق كلل ذلف تنام ىتحاه دنع هتكسماف كل لس .وهف كلذ لءف دق ناكن|بوقعي لاف فسوب || نيماينب ل-حر نم عاصلا

 ا بجوبام اهلكلاعفالاهذه ىف سيلو ىرابنالا نب !لاقةقرسلاهذه نونعي لبق نمهل خأ قرس د قف قرسس.نا مهسؤر هبو_خاس كن

 | ةياتكلاءاه ىف(مطاهدييإلو هسفن ف فسوباهرساف) بضغلا دنعاهمهوريعفةقرسلاهبشتاهنكلوةقرسلا || هلاولاقو هيلعاولبقأوءايح

 انهوجو تدوسرانةتحضف

 انل لازبام ليحار ىناي
 اذهتذخ اىتمءالب كم

 ظ متأ) فسوبىن-هي (لاق) ىلاعتهلوق ىهواهدعب ىتلا ةماكلا ىلا جرب ريمضلا نااهدح ل اوقأ ةثالث

 هقح ىاهولاق ىتااةملكلا ىلا عجرب ريمضلان ا ىناثلاو سابع نبا نع ىوعلا ىنعملا اذهىور (اناكمرسش

 ىنعملا نوكيلوقلا اذ_ه ىلعف سابعنب نع اص ىفألوق ىنعما ذهو لبق نمل أ قرس دةف مطوق ىهو

 نوكيف ةجلاىلاعجرير يمضلاناثااثلاو اهيلع موب موهقح ف اهولاقىتلاةماكلا باوجفسوب رساف [ ليحارونب لاقف عاصلا
 (اناكمرسع متألاق) مطاهدبب لوةق رسلا هيلع ماعدا ىف مهياع جاجصح الا فس ءوب رسافلوقلاا ذه ىلع ىنعملا مهيلعوكتم لازبال نبذلا

 3 1 : هومكلهاف ىحإب بهذ ءالب هللاو)ةةيقح مكتايخو ةقيقحلا ف ةقرسف_سوب نم نكي ملهنالةقرسلابهومتيمر نمم هللا دنعةلزنم ىنعي

 (زيزعلاأب) فسوبةوخاىنعي (اولاق) لجوزعةوق ف نولوقنامةقيقح نعي (نوفصتاهلعأ أ قعاوملا اذه ءضوو
 | مالسلاو ةالصلاه يلع فسوبناريسلاورابخالا بال اق (اريبك اخيشابأهل نا كلما كلذب نوبطاخ ةعاضبلا عضو ىذلا ىلحر

 منا رب اذ هىعاوصنالاقمث هنذأى اهاندأوهرقن نيماينب هيخأل حر نم عاوصلا جرخةساامل
 .كعاوص لس كلملااهيأ نيماينبلاقهومتعبف كب أ نممكل خاب متقلطن كن او دحاوبال الجررسشعانثا
 تي ؤردقو ىىحاص نعىنلأس:فيك لوي وهو نابضغىعاوص نالاق مث هرقنف ىلحر فوإ_عج نم اذه
 بضغاذا لب ور ناكو اوقاطوملاوبضغاذا بوقعي ونب ناكو كلذلل يب وربضففاولاق تنك نم عم
 دلو نمدحأ هسماذا اذه عمناكوهنوص تعمساذا اهلج لماح لكتقل أ حاصاذا ناكو ئمهبضغل مقب 1

 ىأ(اعرسات)كلاحرف
 ملهناك قرس هنا مهتلاقم

 سفن قفسوب) اهعمس»
 متألاق مطاهدبرو
 متأ ىأزيمت (اناكرش
 بوقعي نولوقن(نوفصتاميرعأةللاو) بأ نمفسوبك انآ متقرس نال قرسلا ىف ةلزنمرسش
 ردقلا ف وأن سلا ف(اريبك اهخيشلبأ هناي زعلااهباياولاق) نوب ذكنوأ

١ 
١ 



 الان ْ

 اذه لثم ىنعن ( نيملاظلا ىزجت كاذك )هؤازجءازجلا اذهىنعي(هؤازجوهف) هتقرسوهمرج ىلعهلءازج

 نموه ليقو فسوب ةوخا مالك ةيقب نم مالكلا|ذهليق م”نيملاظلا ىزجت ةنس قراسلا قرتسيناوهو ءازجلا
 فس وب باص أ لاق نسق رتسينا قراسلاءازجاولاق ال فسوبة :وخأنا أنه ىلءف فسوب بادحأ مالك |[

 ناريسفتلا لهألاق(هيخأءاعو لبق ,هتيعوابأ دبف) لبو زعهلوق و نيقراسلا ىنمينيملاظلا ىزجن كلذك 1

 مهودرفم<لاحر شيتف' نه ديال فسوب باح أ لاق ةنس قرتسين ا! قراسلاءازج نااورقأ ف سو: ةوخا

 مهتيعوأ شتفي لعؤ ةمهتلاةلازالهيخأ ءاعو لبق ىمتيعوأ شيتفتب أد بف هيدب نيباهشيتفتب ىماف فسو: ىلا |
 ىتحهبمهف ذقاممامنات هللارفغت ساالاءاعورظني الواعاتم حتفيال ناك هناانا رك ذةداتقلاقادحاوادحاو أ[ |

 يطأ هنافهإ-ر فر ظنت ىتح ككرتنالةللاوهنوخا لاقأي_ثذخأ اذهنظأاملاق نيماش لخرألا قبب

 امنا (هيخأءاعو نماهجر خت سا مث) ىلاعتهلوق كال ذف هيف عاودلااودج و هعاتماوحتفامافانسفن او كفل ؛

 نيماينب ل-ر نم عاوصلاج رخاماف تنوي ورك ذي عاوصلانال_قوةباقسلاىلااهدرهنالةبانكسلاثنأ

 تدوسوا:ة>حضفانب تعنصامهل نولوقيو هنو هواي نيءاينب ىلءاوابق ا وءايحلا نم مهسؤرفتسوب ةوخا ,

 مطلازام ليحارونب لب نيماينب لاقف عاوصلا اذ_هتنخ أ ىتمءالب كنمانالازام ليحار ىنباي انهوجو

 قةعاضبلاعضوىذلا ىل--رف عاوصلا اذهعضوىذلاناةيربلا ف٠ وم ةكاهاف ىاب م؟بهذءالب 7

 نيذلا مه ومطاخ .ر شتفتاولوت نبذلامهدهباعصأ اوىدانملاّن]لل_قواقيق رنيم ايذب ذ_تافاولاق لاح ,

 ىنعي(فسويل اندك كلذك ) فسوب ىلاهودروهتبقرب هواذخاف نيماينب لحر نم عاوصلا اوجرختسا

 لثمىأقراسلاقاقرتسابفسوب ةوخاهرك ذىذلا لا ىلا :راشاوهو فسويلاندك ديكلاك لذ لثمو
 قح ىفاذهوةعي دخل اوةايحالراعتسم ديكلا ظفلو ف سوي هبانمكح فسوبةوخاهرك ذىذلا حلا كلذ

 ءازجاتهدركلالوقنف ىلاعتوهنا>بسهنلالالكقيلياميةظفللا هذهلي وأتي>يف لاح لجوزعللا
 5 ىنعملاو قحلاب ريب دتلا هللا نمو ةليحلا قاما نم ديكَلاذ مهم انلعفءادتب الا ف فسويباولعفاكىنعي ديك
 لحرف عاوصلا سد ىتج فس ,وبانمطأ كل ذك رتس نأ قراسلاءازج نااومكح ناب فسوبةوخ اائمط
 ىنعملا نوكي اذه ىلعف قحولطابلاب ريب دتلا ديكسلا ىنارءالا نبا لاقوهنوخاهب مكحام ىلعهيلا هءضيلهيخأ
 فالخ ىلع بوز ءهللا نماربخ عق واندك ىرابنالانب|لاقو فسويلا:هنصليقوفسويلاربد كل ذك

 نموهفهعفد ىلع ردقياالورعشيال ثيح نمهبد دب ربامري دنه ديك نع عقوهناب صلي وةمومذملا ىتاعملا

 هب عقب ىذلا نمهل هرمضإ وهبونيام<_تعرتسق واخئاداك اذاق والا نأ لجأ نمن روكي ىذلابهتثيشم هللا
 ١ ىهتااموهةللا ديك نم غسوب ةوخاب عقو ىذلاو هتبقاعهب هللا متخام .وهذارتس أى اعتهنلا نموهف ديكسلا نم

 صوا-وهك الها نماور دقامريغىلع مالا ىرج ثيحوةمعنلا ما.ةوةلزنملاعافترا نمفسوب نأشميلا
 نوكي اذه ىلعف نيقولخا ديك هبشأهنالا ديك ءامسهفطل ىنخو ىلاعتهلاريب دتب ىرج كلذ لكو هدعب هلمويأ
 ريب دت فال ىلءهيلعدب عنو هللا هاطعأام . 1 ادئاعمالسلاوةالصلا هيلع فسوللجوزع هللادبك .

 هنن او كلم ا كح ىف ىنعيإ ( كالا نيدىماخ اذ خأيا ناك ام)ىلاعتهلوق دو كلذباو رعشي نأريغ نم هنوخا

 نكمس لفهئاضقو كلا مح ىف ىنعي قورسسملاةميق عض مرغب وبرضي قراسلا نا كلما كح ىف ناكدن /
 نأالا) كلذ ىلا ليبسلا دجو ىتحهرب دام فسوب مطأ ىلع هللاف كلم | كح ىفه دنع هيخأ سبح نم فسون
 ىتحهنوخاوفسويل هللا نماماهط ا ناكهلك كلذ نالهربب دتوُنلا ةئيشعب ناكسمالا كلذ نأ ىنعي (هللاءاشيإ
 هذه قوهبوخا ىلع فسوب ةجردانعفراك لعلابىنعي (ءاشن نمتاجرد عفرن) دارملا قفو ىلع مالا ىرجج

 هتجرد عفروفسون حدم ىلا ءئانلا نال تاجردلا ىلعأو تاماقلا فرسشأ في رشلا معلا نأ ىلع ةلالد آل
: 

 ةنس دبعتسي نأ ق راسل ءازج نا ىنعم او ىهبلا يلا در كل ذاف قراسلا ىفهيبأ مح ذ خاين اف سوب داراف
 ري رقت (هذازجوهف)

 قراسلا ذذافىأ محلا

 هؤاؤسريغالهؤ اؤزسوههسفن

 يك ةيطرسشلاة | اوادتبم
 ىزحن كلذك 1 هربخ ىه

 قارسلا ىأ (نيملاظاا

 موتيعواب أدبف ) قاقرتسالاب
 ًاديف (هيخأ ءاعو لبق

 ءاعو لبق مهتيعوأ شيتفتب

 ىتح ةمهنلا ىتنل نيمايشب ٠
 اذه نظام لا ةفهءاعو غلب
 هللاو اولاقفأ._-ثذخأ

 هلحر ىفر ظنت ىتح هك رتنال
 انسفنأو كسفنل بيطأ هناف

 ىأ (اهجرختسا مث)
 (مكانط سر عاوملا
 تارم عاوصااريمضرك ذ
 مجري تناتلانالهثأ 5

 عاوصلا نالوأ ةباقسلاىلا

 فاكلا تن و ىرذ

 لحب ىف (كلذك) ف
 ديكلا كلذ لثمىأبصناا

 (فسويلااندك ) ميظعلا

 ناك ام) هايأ هانماعىنعي

 ( كلما نيد ىفاخأ ذخأيل
 ناله ناب وديك ل لريسفت

 ىأ كلملانيدف محلا
 مرغينأقراسلل هنريسىف
 ديعتس ناالذخأام ىلثم
 امىأ (هللاءاشي نأالا)

 هللاةئيشعالا هذخأيل ناك

 (تاجردعفرت) هيف هنداراو

 نم) فوك نب ونتلإب
 انعفراك معلا ف ىأ(ءاشن

 قوفد) هيففسول ةجرد

 عقرأ وف( عىذ لك
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 اى

 وأ واوترا مهنا ىورهنم كلذةرثكل مع هاما انذاوهماعأىأ اة هنذ ادام «ىدانم(نذؤمنذأم)

 : هيلع فرسوب مهلهمأو

 سم أ ماو ةلطنا ىتح مالسلا
 لعاودانم ىدان ىنعي (نذؤمنذأم) مهسحو مهفقوتسا نم وفا در فرامل ل

 | مثيطالاقولاغبلاو ريجلاريعلا هاج لاقولاجحالااهيف ىتلاةلفاقلا ىهو ( ربعلا ام آم اهب حملا
 ة.هسحو اوكرداف

 0 ا اس لب ال نسلوقوريعىهخلادبلاو ديخ اور بالا نم«ءاعرب_تاملك 7 0 ا

 ا نيلامذخأتق :رمسلاواوفقتف (ن وقراسلكن1) ريعلا باحد اراربعلااهتي هلوقوريعةإفاق لكل ليق ىت> 5 1 0 اهنال

 ءعم ف سويب قيلي ف يكسف» ماب ناك ناذالمأف سوب ىمابءادنلا | ذه ناكل هتآو نافءافخ ىفهذخأ ريعلا باب أ داما وع 8

 نم مهتءارببهملععمايذك ةقرسلا ىلا موبسني داماوقأم-متيناةلاسرلاوةوبنلا نمهتبتر في رشوهبصنم ةبانك (نوقراسلمكنا)

 نعم اماعاارك ذ تلقايبلا اوبسن ىنلاةمهنلا كلت نع مهتءارب رهظًالهفد ىمأريغب ءادنلا كلذ ناكناو كلذ هيبأ نمءايا مهنقرس نع

 الا كلذ ىلا ليبساللاق كقراذأ تدلاقهوخأ |هناهيخ ارهظأال ف سوبنااهدحأةب وجألاوسلا اذه اذام ميياع اولبق ا واولاق)

 دقلب مالكلااذهببسبهبلق| أني اريدقتلا| ذه ىلعف كلذب تيضرلاق قيابالام ىلا اهبف كبسن ةليحربب دتب 0 درا نودقفت

 نلو) ,عاصلاوع ( مالكلااذهاورهظأام مهن :؟الاهسأ نءفسويلنوقراسل كك: !ىنعملا وكن أىناثلإامن :ذنوكي الفهيئضر || . اصااوه (كلملا
 كذلقاب 0 3 ا اعملا لوضي راعلا نموهف هنانأ لي 2

 مال ةرصيسم 00

 مهري غدحأ كانه ع نكي مواهودجرف ةبقسا اوبلط مهناللا+لارهاظىلابرقالاوهوفسوب مابكلذ أ لو ىريعملا لمحصاناو

 لاق(نودقفناذام مهيلعاولبقأو اولاق) مهنظ ةبلغىلعءانب كلذاولاةفاهو ذخ 1 مهمه مهنظ ىلع باغو

 ليكلا كيلا فرنو كتفايض نسحنو كمركن لأ اههاولاق فسوب ةوخاىل لسرلا لصور ابخالا بدأ
 دارأوهبءاج نمىل هيد
 مامن ماعلب تمرس حو
 اولق ىلا لوق ثق عريغا يلع م ::الو كاملا ةباقساندقفاولاق كاذامو ىلباولاق كربغب لعفن لام كب لءفنو (هللان اولاق) هلصح نمل

 ىنعي (اولاق) | ١ ٠١ توا ذهفلاو نودقغتىذلاامىأاذاسباهتأو نذؤلا ىعاوفطع أم يلغاوابقأو اىبجصتلا ىنعمهيف مسق
  ناعيصهعج هيفةغل عاوصلاو ع وصأهعج ملك هر لاك ىذلاءانالا عاصلا (كلملا ع اوصدقفن) هبا أو نذ ملا 5 دقلإ) 1 8

بغك ىأ (ميعزهبانأد) ماعطل | نرم ىنعي ( ريعب لج )ءا اوصلإبىنعي ( هبءاج نلو) 2
 يعزل يللا ةل

 تنال مهءامن اوديشتسا 0000 نورس نا دكا نا لحل دتةيةانعم نبا عنان يكل

 مهني دلئالد نم رعب ا | دس ا ىراسلان ا عمتلافكلا ذه ست نكت تلويتاظ لعل لا او درع تا وعملا م

 .ةلافكلاهذه لثم لعلوأةلاعج نوكيف عئاضا در لثم ىلع كلذ لمحيف ةةيقحلا ىفاقارس اونوكي /تلفأيش اواخدثدح مهتامأو

 الو واولا نملدب ءانلا (هنلان) فسوبةوخ !ىنعي (اولاق) )هيلع لمح يف نامزل ل كلذ ىف مه دنع ةزئام 6 ةدودشم مهلحاورهاوفأر

 ٠ لاق (نيقراسانك امو ضرالا قدسفنلان جام مت :ءاعدقل)ةتلاوهريدقت ةصاخ نيعلا ىف هللا مس !ىلعال الخد اماعطوأاعرز لراتت الثل

 ااجام مهنا ىئاثلاو ضرالا فداسفلا لجال اج ام مهناامهدح أن ررمأ ى عاوفاح فموي ةوخا نا نورسفنلا قوسلال هأ نمدحال

 ىنلا مهتعاضباوذر مهنالو

 امو) مطاحرىف اهو دجو
 انك امو (نيقراساتك

 اولاق) ةقرسسإب طق فصوت

 | ىلعنيبظاوماوناك مهناوهو ,هقدص ىلع ل دبام مطاوحأ نم .رهظ دق ناكهنالةلاقتلاه ذهاولاقامماو نيقراس

 هذهتناكنموسانلاعرز ىذؤتالثل مياودهاوفأاو دش مهنام د صمأ 1نم غلب ىتحربلاو ةعاطلاو ريما عاونأ

 اهو دجو ىلا ةعاضبلااودرا اوناكدق مهنالف نيقرا س اوناك اممهنا اودو ىناثااامأ 1ع ىداسفلافهتفص

 ام ماعدت اولاق كلذ لجالف قراب سبلف هتفصهذهتن اكن مواهذخ ا واحس إو مهاحر ىف

 هبا أو ىدانماوهو ف دوب باص نعي (اولاق) ةمهنلا هذه : نءمهتءارب تنيدناماف نيقراسا:ك امو ضرالا ىف

 .اموضرالا ف دسفنلانجام كلو ق ىف نيبذاكم نكن ا قرا لا ءازجاف ىنعي(نيبذاكم نكن اءؤازجاف)

 نآهلحر ف دجوىذلا قرالاءازج نعي (هحر ف دجو نمهذازج) فسوب هوح !ىنعي (اولاق) نيق راسانك

 نارصم كلم كح فن اكو قراسا كح ىف بوقعي لآ ةنم كلذ ناكو ةنسهقرتسفهنم قورسملاىلاهت.ةرب اسي

 ان هر ىف عطقلا ىرجي ىر نامزلا كلذ ىف مهعرش ىف اذه ناكو قورسسملا ةوق ىنعض مرغيد قراسلا برضي

 ريم-ذلا (هؤازج اف

 هتقرسءازجاذ ىأ عاوصال
 ىف (نيبذاك منك نا)
 ةءاربلا <اعداو م دوخج

 دجو نمهْؤأْر جاولاق )هنم

 هتقرس ءازج ىأ (هلحرفف

 ١ داراف مطوقوهثازج اوتفتسا كل ذلف ةنس قرتسين |بوقعي ل [ق قراسلا << ناكر هإحر ىف دجو نمذخأ



0 
 ءايآلا قافشا مويلع قةشأ هناوهواهاضق بوق عي سفن ىف ةجاح نكل هاّنعمو ْئش ىفلوالا نم سيل عطقنم
 قفشافهيلعاودربال نأ ف اخوأر صم لهأ دس> م_ميلع فاوأ نيعلا نم مهباع فاخهنا كلذوءانبالا ىلع

 كلذهاياانميلعتل ىنعي (هانماعاملا) لع بحاص ىنعبي ) لعوذا) بوقتعي ىنعب ( هناو )هضءب وأهلك اذه. نم

 ءايسشالا كلت معلا هلل صح ءايشالا ذه هانماعاملانا ىنعماومانءاعىذلا ئشلل لعوذل هناوهانعم ليقورلعلا |
 لاقهانماعاميلماعلهنا ليقو لهج نعال لع نعلمعياملمعي ناكهنا ليقوهانماعا ظفحوذاهناو ل قو ظ

 بوقسي لعب ناك اه نوملعيال عسب ( نوءلعأل سانلا رع نكلو)الاعنوكي ال إعيامب لمعيال نمنايفس

 انو) ىلاعت هلوق و هءايلوأةنلامط ام نوكرب شمل لعيال سابع نبأ لاق رعلا ةباصإ وأ رطاوكل ل مهنال

 انوخأاذه كالملااهأ اولاق فسوب ىلع هسودد 00 ,رسسفملا لاق (هاخأ اهيلاىوا فسوب ىلءاواخد ٍْ

 31 ًاومطزتأ |ممىدنع كلذ نو دجتسو متبصأو مت 1 مطلاقفهب كانمج دقف هب كيتأن نأان:يمأىذلا ْ

 ًآايح هسوب جن اكول لاقو ىف ديحو نيماينب قيفة دئام ىلع نينثا لكس لجأو مسهفاضأهنامث مز د

 هساجافهذخاف ىمهسلج ا انافمطلاق كالهف خأل ناك اولاقف» دحو | ذه ىتب دق' فسوب مطلاقفهعم ىنسلجال ||
 دحاو شارف ىلعن اماني مكنم نينئا لكلاقو كلذ لثع مه سمأ ل يللا ناك املف هلك اوي لءجو هندئام ىلعهعم ||

 فسوب لعثهشارف ىلع فسوب عم نيما ذب مانف ىثارف ىلع دنع ماني اذه سوي لا ةفهدحو نيماينب قبف |

 ”ىلاهمضأسو ناثهعم سيلا ديحو لجرلا اذهىرأ ىنامطلاق حبصأ اماف حرص ىتحهحي رمشد و هيلاهمضي ||

 هاخأهيلا ىو هلوق كل ذفاذهلثمانب ارامل يب ورلاقف ماعطلا مهيلع ىرجأو مطزنأهنا ىلزنم ف ىم نوكيف ْ

 لك-ثلا نبالاق نيماينبامو لاق نيماينب لاق كمساامفسوب هلل اق هب الخاساف هلزنم ىف هعم هلزن او همض ىنعي |
 كللهفلاق نيذب رمدعلاةدلو نم كل لهفلاق ليحار لاق كمأ مساامولاق تكل ههمأهندلواملهنا كلذو |

 .نمو نيماينب لاق كلاط ا كيخ ل دب كان أن وك أنأب أف س .وب لاق كاهف خأ ىلناكلاق كمال خأ نم 1

 هقتاعوهيلاماقومالسلاوةالصلا هيل مفسوب ىكبذ ليحارالوبوقعي كدليل نكلوكللااهبأكلثما>أدحب ||

 سؤبلا نمل عتفتس ئتبتةغال !لهألاقو نزحتال ىنعي( سئتبتالف) فسوب ىنعي( كوخأانأىا)4ل(لاقو) || |

 انبهولعف ئثب نزحتالف ىنعي(نولمعياوتاك امب)سؤبلاونزحلابالتجاسائنبالاوةدشلاو ررضلاوهو || ٠١
 مطافصو هتوخا نع حفص _#هسوب نا ليقواننبب عجو كالهلا نماناحنو انيلانسحأدقهنلانافىضمابف ||

 امم ئشب كتوخا لعتال نيماينب هرخال فسوب لاقمت م-يياعايفاصهبلق ثم نيماينب هي أب لق لعج ناداراف |] ظ
 كلملا ةياقسب ىعأ مثهمساب ريعب لج ني ءاينيلوريعب لجدحاو لكادازوليكلا هنوخالفوأهنامهبكتماعأ ||
 نيماينب لاق كوخ نأ ىنا فسوب هللاقا مب عك لاقورعشي الوهو ىدسلا لاق نيماينب هيخأل حر ىفتلءقس []

 دعبالا اذه ىنذكمب الوهمغدادزا ىدنع كتسبح اذاف ىلع ىدلاو مانغا تماعدق فس وب لاقف كقرافأالانأ |[

 ىعاص سد" ىناف لاق كقرافأ ال ىفاقكلادبام لعفاذ ىلإبأاللاق دم<الام ىلا كبسن أو عيظف ىماب كرهشأ نأ | ١

 اماف) لجوزعهلوق كلذف تئشام لعفافلاق كح رست دعب كدر ىلا يهنيل ةقرسسلابمكيلع ىدانأمن كلر ف

 تناكسابع نإ لاقا بف برعشي كلد ناك ىنلاةب ٌرمِْإىهو (هيخأ لحرف ةياقسلا لعج مهزاهج مهزهج |
 ةعص صم ةضف نمةب رشمت ناك ةمركعلاقو بهذ نمليقوةذف نمتناك ق>سا نءالاقودجرب زنم |

 ىف تاعجو د>اوءانال مسا عاوصل او ةاق ل وا هيف برعشي ناك واهريغب لاكي الئلالايكمفسوب اهلعجر هوجلاب

 هلاولاق مهنا ىورو نيماينب يلا مض(هاخأه يلا ىو سوب ىلع اول دالو) ٠١

 (كن نر ا
 بهذوأةضف نم ساطلا هبشي ناكو ماءطلاةزعلهب لاكي اعاص تلعج مث كلما اهب تسي ناك ليق عاوصلا ىهو .

 ىنحليقوالزنماومهذواوقلطنا ىتح فسوب مهلهماف مهدالب ىلا نيعجاراولحتر ام نيماينب هيخأ ماعطءاعو ٠

 كلذ(ن وملعيال سانلارثك أ م نكلو) ءاياانملعتل (هانماعأل) رذحلاهنع ىنغيال ردقلا نابهماعو مكنع ىنغأامودل وق ىنعي ( رعوقفناو) |

 مط لاقف هب كانئحدقان :وخأ اذه

 مهمرك أو مطزناف مت سحأ

 لك ساجأو م-هفاضأ 5

 قيفة دئام ىلع مونم نينثا

 لاقو كيفهدحو نيماينب

 ايحف_سوب أن اكول
 فدوب لاةفهعم ىنسلجال

 هسلجافاديحو موخأ قب
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 (نوامعي اوناك ام )نزحن
 دهللا ناف ىضم اهفانب

 ىل_ءانعجو انيلا سحأ

 اع : مهملعت الو ريصخ

 هللاقهنا ىورو كتّماعأ

 دقل لاق كقراذأال اناف

 نافىنىدلا او ماتغاتماع

 الوهمع دادزا كتسح

 نأالا كلذ ىلا ليكَش

 لاقدمحالام ىلا كبسنأ

 لاق كلا دبام لعفاف ىلابأ ال

 كلحر ىف ىعاص سدأ ىف

 كناب كنلع ىدانأ 9

 دعت كدوىل ا مهتيل هتقرس

 لاقف مهيعم كح رن

 مهزيج اماف) لعفا

 مهبابسأ أيه (مهزاهجب
 اهبىتسيةب رشم ىهةياقسلا (هيخ لحرف ةباقسلالعج) مطل يكلا فوأو



 هللاناكناىأ ( خيش نم

 مو عفن ماوس مب دارأ

 هبت رشأ امكن عفدي

 وهو قرفتلا نمكيلع

 هيلعو تلكوت «لعمتلالا

 لكوتلا(نولكوتملا لكوتيلف
 هللا ىلا مالا ضي وفن

 الو) هيلعداعالاو ىلاعت

 مهيمأ ثيح نماولخد
 ام) نيقرغتمىأ (مهوبأ
 مطوخد (مهنعىنغيناك
 نم) ةقرفتم باوبأنم
 طقأيش ىأ ( ئثنمهللا
 عيا امام

 ةقرسلاةفاضا نم مهقرفت

 نادجوب مهيخأنخأو

 فعاضتوهإحر ىف عاوصلا
 الا) م-هيأ ىلع ةسدصا ا

 ىأ عطقمءانثتسا (ةجاح

 سفن ىف) ةجاح نكللو
 ىهو (اهاضق بوقعي

 مولع هتقفش

 ان
 || اوباصيالثل ةنيدملا طوخ دىاوقرفتي نأ مه صم اف دحاو لجر دال اوأاوناكوةماقدادتماوةوفوالا جاوطعأ

 ١ هللاىضرةري ره ىبأ نع( ق) نب رسفملاروهجوةداةقو دهاحمو سابع نب!لوقاذهو ىنح نيعلا ناف نيعلاب

 1 نءسابعنبا نع(م) مثولا نعىهنوىراخلاداز قح نيعلا نا لاق لسو هيل عننا ىلصةننالوسر ناهنع

 '.[| اواستغاف متلفتسااذاو نيعلا هتقبسلر دقلا قباس ئيم ناكو لو ق- نيعلا لاق إ_سوءيلعهنلا لص هننالوسر
 جشلالاقدواد ,وب هجرت ناعملاهنم لستغي مءأض وتيف نئاعلا موب نأك تلافاهنع ىلاعنهنلا ىضر ةشئاع نع
 ق*نيعلااولاقو ثي دما !ذ_هرهاظب ءاماعلاريهاج نخ اى رزاملا لاق ىلاعنهنلاهج-ر ىوونلا نيدلا ىح

 بلقىلاىدؤيالوه سفن ىنافااخم نوكيىنعملكنا مطوةعداسف ىلعليلدلاوةعدّدبملا نمهئاوطهركنأو

 هبيذك_:زوجالو هداقتءابجوهعوقوب عرشلاربخأ اذاولوقعلاتازوجم نم هناف ليلدداسفاالوةقيقح

 ضعب معز دقولاقةرخآلارومأ نمهب رباع موبي ذكسنو اذه موبي ذكسن نيب قرف نمدبال ليقوهراكناد
 الواولاقد_سفي وأ كلهيف نيعملاب لصتنةيمسةوق هينيع حرم ثعنت نئاعلا نااريثات نيعلل نيتبملا نييعئابطلا

 انا سو حربغناكن او كاوبف غودلملابلصتنبرقعلاو ىفالا نمةيمسةوق ثاغبن اعنتجالاك اذه عنتع
 لوقااداسفانب وىلاعت هنلاالا لعافالهن امالكلا رع بتكىانديانال |سريغاذهو ىرزالا لاق نيعلااذكف

 امانيعلا نمثعبنملا اذهلوقن مث هولاقام لطب اذهررقتاذاف أ يثهريغفلعفيال ثدحلا نأانبب و حئابطلاب

 رهاوجلانالارهوج نوكينأ ل طاب و لاقتتالا لبقي الهنالاضرعن وك, نأ ل طابف ضر عاماورهوج
 لني نماطاقةقي رطبرق أ وهولاقام لطبف هسكع نم ىلو إب ضءبلا دسفم نوكيناباهضعب سالف ةسناجتم

 ماسم للخةتف نيعلاب لصتتل نئاعلا نيع نم ةيئ يصريغةفيطار هاوج ثعب::نأدءبيالاولاق ن أمهم مالسالا
 لجوزءهللااهارسأةداعمومسلا برسم دنع كالطا قاما اهدنع كالطا لجو زعهللا قلخيف ه4هسح

 رظن دنع كلو و دسفي امنا نيعملان |ةنسلا لهأ بهذمولاقاهملا ل عفلا ا لا ةيعيبطالوةر وريض تسلو
 مثلهو رخآ اصخش صخشلا اذهةلباقمدنعر رضلا قا نابةداعلا ىلاعتهننا ىرجأ ىلاعن هلا لعفب نئاعلا

 ىلا هتفاضاوا نعل فلا ىننب عطقب اءاو نب سمالا نم دحاوب هيف عطق,اللوقعلا تازوجم نماذهفال مار هاوج

 قاعتياماذهتازئاجلا نموها« اوهعطق ىفاطخ ا دقفرهاوجلا ثاعبنإبمالسالاءارطا نم عطق نف ىلاعت هللا

 امل فيدحنبلهس ثيدحىفىمالا اذطءوذولابدرودق ع رمثلانافهقفلا ملاعب قاعت امام و لوصالا عب

 ثيدحلاح ورث بتك ىفروك ذف نئاعلاءوذو ةف صام وأط وما ف كلام هاور هلاستغا د_:ءنيعلاب بيدأ
 نماولخ ديالهلوق ىف هبنم نب: بهولاقو ملعأهنلاوهعضو اذه سيلف كانه نم لطيف ءاماعلا دنع فورعمو

 نباءاكحةمهتلا نمرصم ضرأ فمطرهظاملاولاتغي نأ فاخهنأةقرفتم باوبأ نماولخ داو دحاو باب

 ةالصلا هيلع مسوبهدلو وهرصم كلم نا لعدق ن اكمال لاو ةالصلاهيلعبوقع!ناليقو هنعىزوجلا

 اولخداودح او باب نماولاخ دنال ,طلاق هيلاهءانب أ ثعب اماف كلذد راهظا فهل ن ذيل ىلاعت هللا نأالا مالا و

 || لوالا لوقلاو هنوخا لبق ةولخلا تقو ف فسوب هيخ أ ىلا نيماينب لصي ناهض ر غناكوةقرفتم باوب أ نم

 نمهنلا نم <: عىنغأامو)هلوقب ىلاعت هنلا ىلاه ىمأ ضوةوهمعىلا عجر مثنيعلا نم مهباع فاخ هنا حصأ
 عفنرالو نئاكرودقملا ناذ نيقرفتموأ منك نيعفجم مكببصي وهف ءاضقب كياع ىضق دقهنلا ناكنا ىنعي ( عم
 ىبوقعي نم ضي وفناذهوهيفه كي رشالهدحو ةندالا <حلا|ام 1 ىنعي(هللالا كلا نا) ردق نمرذح

 لكوتيلف هيلعو) هريغىلءالاهكئرومأ ف تدمتعا«ياعىنعي (تاكونهيلع) ىلاءتهنناىلااهاكءرومأ

 ةنيدم ل بقو رصمةنيدل ناكوةقرفتا|باوبالا نمىنعي (مهوبأمهيمأ ث يح نماواخدامل و نواكونملا
 هللا نمقيدصتاذهو (عيث ن.هللا نم مهنعىنغيناك ام) اهلك ايباربنماواخ هفبا اوبأةعب رأءامرفلا
 ءانئتسا !ده(اهاضق بوقعي سفن ىف ةجاحالا ) ئش نمهنلا نم مكنع ىنغأ امو لاق ايف بوقعيل ىلاعتو هناصبس



 ريخ هللا لاقأل بعك لاق نيةبيصم ىلع عمجبألو هظفحب ىلع منين ًاوجراف (نيجارلامحروهو) ريغالزييوهفاظفحأرق نمو زييمتوأ

 ىنبنامىأق للام ( ىنبنامانإأياولاق مهبل تدر مهنعاضب اودجو مهعاتماوحتفا لو ) اموياك كيلع ندرالى الجو ىتزعو ىلاعن هنلا لافاظفح

 اذهءاروبلطن ةىأىأ ماهفتساللوأ ىرخ ا ةعاضب كنمدي رئاموأناسحالا نمانب لعفامءاروأ يس: ىنيناموأ ق ازواحت:الولوةلا ف

 ركو) اهم رهظتسنفانيلا ت درانةعاضب ناىأاوماعةفوطعماهد_ب ل+او ىنبن امهل وفل ةحضوم ةفن اسم ةلج (تاةدراسماد ْ

 دادزنو هفاحام ئشهبيصيا ف انئيجوانباهذ ىف (اناخأ ظفحنو) كدلب ربغ نم لمح ماعط ىهوةريم مط بلحن ىأ كلما ىلا نعوج رى (انلهأ

 فلا سيتم يلع لوس( نيل بك كلذللنبحأ باستا ريعب قسودادزن ( ربعي ليك

 هلسرأهنا ىلعلدب مالكحلا|ذهرهاظو (نيعنارادخ رأوهو) رومالا عسيجف هيلعداةعالاو
 دقحلا نم نيماينب ناب ومهند ايف دهاشي ل هنال فس .ويب وأ ءفامد_هاش دق ةومهعموإس ر ًاافاومهعم

 مهعمدإسرافاو ربك املحالصلاو ريا مسا ستوتلطو أوتاوا و0 املثمدسخلاو

 0 (مهعاتماوحتفالو) ىلاعتهلوق 0 كلذىلا هحوح أتقولا قيضو طلة دن نال

 مهن |ىنعي (مهبلاتدز يتعاشبا هدجو) ماعطلاةبعو ًاوأماعطلاهبدارملا نوكينأ !لمةحيفرصم نمهواجس

 (ىتبناماناب ا ياولاق) مهعاتم فسد ومويلعد ردق فسويلهوطع ًادقاوناكىذلا ماعطلا نع مهعاتمىفاودجو

 بوقعياو حو مهلارصم كلم ناسحابوةسعبلاو رك ذدقاوناكمبنأكلذو بلطن ئثىأو بنا ذاق

 نمبلطن ئمىأ اولقمهلا تد ردقم-ممعاضباودجوو مهعاتماو>تفامأف مهعم نيماينب لانسر ىلع

 ءالكلا اذوءاودا رأو نعل انيلعدروّليكلا انلَق داماركا الاوناسحالا نم نايعلا !اذهدعب مالكلا

 نمهبلجو ماعطلامطلجاذا اريممهريعولدأر املاقي (انله أريغوانيلا تدر انتعاضب هذه) مهيأ ب آبلق ب يرطت

 ىتح هيلع فاختامم نيماينب ىنعي. (اناخأ اظفو) مهيلاهلمحنو ماعطلااناهال ىرتشنانأ عكا مونلا 2
 (ريسيل يككالذ) ماعطلا نمريعب لجانلا ج أ ىلعانيخ الجالدادزنو ىنعي ( ربعب ليكدادزنو) كيلاهدرب

 كالذ نمرثك أي انمرك ًاوانيلا نسحأ دف هنال كالا ىلع نيه ماعطلا نمهدادزن ىذلا لبا كلذ نا ىنعي
 مكعموإسرأ نل) بوقعي مط لاق ىب هل (لاق) اذلهاوانيفكي ال ليلقريسي ليك انعمهاناج ىذلا ناهانعمليقو
 دك ؤاادهعلا قثوملاوهقاثيمو هللا دهع فوتو ىتح نيماينب عم لسرأ نإ ىنعإ(ةنلا نماقثوم نوت وت ىتح

 هتلااوفلحتىتحهريدقتو نيعلا لجالانهماللاتاخد (هيىتنأتل) هيلعشاداهشابدك ؤااوه ليقو نيم
 طيخ آلوقتب رعلانالىدنعملا ارذعن نوكيفاديجاو كله نالاهاجلاة(<ب طاح نأالا) هب ىنننأتل

 ( مهقثومدون ١ | اماف) عوجرلا ىلءاوردقتاالف اعيجاوبلغتن الا ةداتقلاقودك اله براقو أ كالهاذانالغب

 ناك لوغتام ىلعدهاشتنلا بوقميرلاف ني (لكرلوشتام لحفل ةلاوتلسر وسو /

 املهناكالذوىلا كرأتضوفو ىلع تاكوتامدعنامهماك كل.إاعندرال ىلالجو ىنزعو ىلا هتهللالاقاظفح

 هلسراف مهعم نيماينب لاسر نما ديب و ةعي د ل دولا دشأاو دهجو تقولا مهب اعقاضو سمالا مهم دشأ

 باب نماواخ ديال ىنايلاقو )ب وةعب نءارامخا لجوزعهلوق جم هيلاد م ااضوفمو للا ىلءالكوتم مهعم ْ

 اواخدمال ىنباي مط لاقرصم نب دصاق بوقعي دنع نما و جرخ ا مهن' كلذو(ةقرفتمب أوت انمار تاو

 لاقوباوبأة- هذ رادم ون ارصف ةنيدل ناكوةقرفتم باوب أ نماواخ داو دحاوباب ندهرصم ةنب دم ىنعإ

 دقاوناكمهنال نيعلا يباع ف اخ هنال كلذب مه سمأ امنا اوةقرفتم قرط نءىنعيباو»الاالق رطلادارأىدسلا

 معمهإسرأ نللاق) همظاعتال

 ىمءايلاب و (نونؤت ىتح
 (ّلانمإادهع (اهنوم)

 قثوت أم قوطعت ىتح ىنعملاو
 نآدارأىأةللادنع نمدب

 لعجا؛ءاوةللاهلاوفلح
 نالهنماقثوم هللا ف لحلا

 هيدك وي امهب فلحلا
 كلذف هللا نذًادقودوهعلا

 (هبىننتأتل) هنمنذاوهف

 تملا نال نييلا باو
 الا) هبىتنأتلاوفاح ىتح
 اوبلغتنأالا( مب طاح نأ
 وهفهب نايتالا أوقيطت ف

 تبثملامالكلاو لزومغم

 ليوأت ىهي نأتللوقوهو
 نم اوعنتمال ىأ قم :!|

 5 ا زا نال

 نمةلعلهنم اوعنعال ىنعي
 :ىهوةدحاو ةلءلالا للعلا

 مم طاح نأ

 هللوعفملا ىف ماعلا عأ نم
 ماعلا نم ءانثتسالاو

 ديالف ىنلا ىفالانوكي ال
 اماف) ىنئناإب هل-ي وأتم

 اوفلح لق (مهقثومدوت ١
 مالسلاه يلع دمت ب ,رهللإب

 لدفن ةتكسلا ناريغعلطم بمقر( ليكو) هئاطعاو قثوملابلط ن« (لوقنام ىلعةللا) بوقعيلاق ىنعملانالهيلعتكسي مهضعب (لاق)

 نملواخداودحاو باب نماولخ ديال ىنايلاقو) , هنلامساةمغنلاةوةبدصقيف تودلابامهنب ق :رغب نك والافز وج الاذو لوقم اولوقلا نيب

 ةركلا ف نيلوهجماوناكمهنالىلوالا ةركلا ف قرفتلاب هه سمأ: لو مه سمأةلالجو مطامإ نيعلا مهيلع فا هنأ ىلءروهجا (ةقرفتمباوبأ

 نسحلاذوءب مو هيلعفسا لس تل ناكرولخ 5 ةاصقن هب باع الاو ءيشلا ىلارظنلا دنع ىلا هت هللا ث دح نابهدوجو أن د :عقح نيعلاف

 انرك ذامبدود مص هوهو نإ-ءاا اجلا اركسنأ ًاوةمال نياع لك ن نمو ةماهلك٠ نمماتلاهللا تاماكب اك ذيع ل وقيفامه:ءةللاىذ هر نيسحلاو

 .مهك الهالاولاتحيف مهزادعأ مهم نطفبالن أب حأهناليقو



 ان (ىدنمكلريك الف هب ىنوتأ:ناف) هيلا ع وجرلا ىلعمالكلا اذهب موبغر مهتفايض ومطا ازا نسح دق ناك (نيلزنملاريخانأو)

 0 الفهلوق لحم ىلع فوطعم مو زجمءازجلا كح ىف لخادوهفاوب رقنالواومر حدب ىف اونأن/ناف ىأ(ن وب رقتالو)اماعط ؟عيبأ

 1 ا طرفنالةلاحال كلذ (نولعافلاناو )هدي نم هعزخذ ىتحلاتحنو هن عهعداخن س (هابأ 0 ( هنعدوارتساولاة) ىهنلا ىنعب

 اوكرتفانهركضعب اوعدف
 ناكو ن

 فدسوب ىفايأ ار مهنسحأ

 ريغفوك (هنايتفللاقو)

 امو مهريغهتيتفلر كب ىأ
 ناوخاوةوخاكى تف عج

 نالعفوةلقلل ةلعفو خأف

 نيلايكلا هناساغل ىأ ةرثكلل

 (ملا راف تعا اواعجا)
 الاعن تناكو مهتيعوأ

 قيلأوهو اقرووأام داوأ

 مهلعل) لاحرلا ف سدلاب

 قحنوفرعي (اهنوفرعي
 ءاطعإب مركتلا ى قحواهدر

 كلاوبلقنا اذا) نيلدبلا

 مهفدرظ و غرفو (ميلهأ
 لعل (نوعجري مهلعل)
 ىلا مهوعدن كل ذي مهتفرعم
 امي روأ انيلا عوجرا
 ” ||نوعجر يابن ةعاضب نودحال
 مهدنيعي ةنايدلا نم مهيفام وأ

 مركلانمر.لوأةنامالادرل

 هنوخاو هيبأ نمدخأب نأ

 (مويأىا اوعجرامافلان
 لعفاميدو ربخأو ماعطلا

 (ليكلاانم عنمانابأاياولاق)

 ناففسوب لوقنودب رب
 متلك الفهب ىنونأتم
 اورذنأ اذامهنال ىدنع

 ليكلا عنمدفق ليكلا عنب
 لراس راق

 ليكحلا نم منأملا مفر

 نوعمش هدعنقع

 داهءالاو نأنع(نوظفاحلالاناو)انلابتك |ىلاهلايتك |مضنيفانوخأ لتكيىأ |ىلعوةزج لتكب هيلا جاتحنام ماعطلا نم لتكنو

 من وظفاخهلاناو بعلب وعتربا دغانعمهلسر فس .وب ىف تلق كنا ىنعي (لبق نمهيخأ لع كتنمأأك الا هيلع كتم آل هلاق)» وركمملاتي

 .لاح .وهو مهلا هعفد وفاق قم لكوت "وتفركب ىناريغ فوك (اظفاحربخ هنلاف )لاق مث كلذ لثم نم ىننم أياف كن امضب متنخ مثهيخأ ىف دن دواوقت

 1 : ,دلا ارذنم الالاقم دنع مهتماقاة دم مهتفايَض نسح أ دق ناك هنال نيفيضا اريخ ىنعيي (نيلزنا ا ريخانأو) |
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 و سيسأوج مسهنأ ىلا مهب ذو مهمهتاهنا نب رمسفملا نملوقتي نم لوق فعض, مذلكلا اذ_هىزارلا
 ١ دعش اد ولالا ري خان أول كلا ىفوأ ىأنورتالأمطلوقينأ هب قيلبالف مالكلا اذهءمههفاشبإ

 ْ مهنءارب فرعي هنأ عم نويعو سبساوج متأ مط لوقب نقي دصهنوكع م مالسلاوةالصلاهيلع فسوب

 الف) مكيبأ |نمىذلاكيخابىنعي (هبىنوتأت]ناف) فسوب لاق مثىنيدصلابقيليال ناتهبلا نال ةمهتلاهذه

 اطهوىدالاوب رتالواوجرتالو نعي (نوب ردتالزإلاءايل لوك [تيل وع (يلاع متل

  ىنعي (هابأ ايا اكو ةوغا ىنعي . (اولق) كلذدنمف ا ع مهعذم

 (هنايتفللاقو) لجوزعهلوق ُُه هنن :سمأأام ىنعب (نولعافلاناو) هدنع نم هعزنن ىتحلاتحنو كدهندشس

 ىذلا ماعطلا نمثةعاضبلابدارأ (مطاحر ىف مهتعاضب اواعجا) هعابت اوهناماغمهوهنايتفل فسوبلاقو ىنعا

 ٠ْ .رعج لاح رلاو مدالاولاعنلا تناك اهنا سابعنب نع كاحضلا ىكحو مهاردتناكو فسويلهوطعأ

 (مهلهاىلااوباقتااذا) مهتعاضب نوفرعي ىنعي (اهنوفر عب مهلعل) هريغو ماعطلااهبف لمح ى تلا ةيعوالا ىغو
 يلع فسويدردإجأ نمىذلاببسلا ىفاوفلتخاوانيلا (نوعجربمهلعل) مهلهأىلا اوعجر اذا ىنعي
 كلذن ا .اوماعمهيلا تدردق مهتعاضب او دجوو مهعاتماوحتفاذا مهن '| ليقف مهتعاضب مهياع مالسلاوةالصلا

 ئفهيببأدنع نوك< النأ !فاخهنأ ليقواعي رددبلا ع ولا ىلع كلذمهئعبيف هن اححسو فسوب مرك نم

 مؤلهنوحاوهببأ !نم ماعطلا نمدخأّنأى ًارهنإليقوةدشو طحق نامز ناك نامزلا ناللالا نمر

 اسمع رينأدارأ ل يقو بيعالو مولهيف مهقحلي الهجو ىلعمهيبلا نسحب ن أدار ليفو هيلا مهتجاحةدشل

 | را لمال ك3 لاف لبقو ءبلادوعلا ىلا دا كالذ نوكيل مهتعاضب درف مهيلاهناسحاوهمركو

 ماشبلادربدارأل قوما ًادالوأو ءايدنأ منال لابن ريفا ردو انادي دال دز ىلع هلدحت هتامأ و

 مطلاقفهتمارك هي او هامبنالوأ نمالجر ناكو لةميظعةمارك انمرك ًاوانلزنأ ان ريخ
 انتيلوأاع كلوعدب وكيلعى+صيانإبأ ناهلاوإوقو مالسلا ىنمهيلعاذ رقافرصم كلما متعجراذا بوقعي
 00 نالوقديفو(ليكلاانم عنم أ و6 مست هوربخ ا مط لاق

 0". مهعنف مهل ًادنعفلختلا 1 يدل ماعطولاهنماوبلط ميد | ن٠ مويخإابفسوب اوربخأ ل مهنا امهدحأ

 عنميسهناىناثلالوقلاو لاكي هنال ماعطلا ليكلإيدار ريل ةراشاليكسلاانم عنممطوقفرضت نس كلذ

 .لاقو نوب رقنالوىدنع<ل ليك الفهب ىنون :أت1ناف فسوبلوقىلاةراشاوهو لبقتسملا فليكتاانم

 «ماينب ىنعي (اناخ أنعم لسراف) مهنعارابخا ىلاءتهلوقوهواناخ ًاانعم لمحت ناليكلاانم عنم ؟ نسحلا

 ظ نس( وظفاح هل 1و نحن لتكن ىنع ْن ون ْئ رووا (لتك)

 ةتيعب مالكا اذه لثم رك ذكنإ بق وبوست

 فيكف كلانه ظفحلاو نامالا ل صحبملاماف مللعف اف نوظفاحلهلاناو متاقوهظفحىل متتمضو فسوبىف
 ىلاعت هللا ىلا ضيوفنا هيفف هل <ظفح نمربخهللا ظفح نا ىنعي (اظفحري_ثمتاف) .لاق مئانهه لصح



 للادعأ ىذلا نأ ىلعليلدهيفو هنعهللا ىهنام نوةتب ىنعي (نوقتياوناكو اونمآنبذال) ايندلارسأ نم

 ايندلا ىف للاداطعأ اممّلضفأ لي زاب اوثلاو رجالا نمةرخآلا ىف ماللاوةالصا|هيلع فسويبا ل '

 الءاماعلالاق (نورك:مهلمهو مهفرعف«يلعاواخ دف فسوب ةوخاءاجو) ىلاعتهلوق ُُه كللانم ||

 ناكم لكن مرصمسانلا دصق ماشلا دالب ىلا لصوىت>دالبلا عيج كلذو ءوءالبلا مظعو طحقلادةشا|
 ل هلزنو سانلا نيب ةاواسمواطي سقناوظع ناك ناوريعب ل نمرثك أ | اد>أ ىطعي ال سوي ناكوةريملل

 هبب , ا وهمال فسوب اخ أن يم ايذبذ دنع كسمأأوةريمللرم صم ىلاهيفب ثعيفةدشلا نءسانلابلزنامبوقعيا

 نيطلف ضرأ نهتاب رعلاب مهنكسم ناكوةرسشءاوناكو فسوب ةوخا ءاجو ى اء هلوق كل ذف ةرمش ع لس رد | ا

 رضع نإ قلبك اقو "ا ,وقعي مهاعدفدايشو لباوةيداب له اوناكو ماشلاروغتتاب رعلاو || |
 اودق ىنحاوجرفن ماعلعلا نمهيلا نوجاتحتام هنماو رتشتلهو دصقاوهلاوزهجمتف ماعطلا عيدي ا حاصاكسلم ْ

 مهف رعب نسا لاقومهف 0 ءميياارظن رظنلواب هاحمو سابعنبالاقمهف رقم سوت لعاواخدفرصم ||

 بلا ىفهوفذق نأ نيب ناك امهن هللا ىضر سابع نبأ لاقهوفرعيرل ىنعي نوركسنمهلم هووهيلا اوفرعت ىت>

 كلملاري رس ىلء ناك هنالدوف رعي ماع اءاطعلاقو هوركشأ 1كال نلف ةنس ناعب رأةدمهيلعم طوخدنان وأ |

 نمقوطهقنءىفو رب رحبايثهيلعرصم كولمىز سلادق ناك هنالليقو كلا جاتدسأ أر عن اكو | ا

 نافرعلاا نال بقوه مف تعمتجادقو فيكف ةفرعم لا لوصح نم عنام باب الا هذه نمدحاو لكو بهذ |

 قة_عاسلاك لت ىف نافرعلا كالد اح ”لىلاعتوةناحبس هللا ناو هيف هلىلاعت هللا اح ب باقلا قعقيافا |

 ةالصلاهيلع ف سويا ةزجكم كلذ ناكسف نو رعشيال مهوا ذه مه ماب مهن :يسدناريخأ  ملاقيقحت مهم واق ١ ا

 قاف يمأامو متنأ !نمىو ربخامل لاقف مهئاسلب مهملك ةيناربعلاب» .وملكو فس .وب مويا ارظناماف مالسلاو ||

 لاقراتمانثخ- سانلا باصأأام دهحلا نمانباصأ دق ةاعر ماشلا ضرأ نم موق نكن :اولاق ؟<لاح تركنأدقألا

 وهودحاو بون ةوخا نكح امنا سيساوح نحنامةئلاوالاولاق ىدالب ةروعنو رظذت مثج لعل فس وب

 انعمانل أ بهذفرعىنثاانك اولاق متأ ولاقى لاعتهللاءايدن أن م ىن بوقعيهللاقي قي دصريبك خيش
 اب ,أد_:ءوهاولاقوخآلا نب أو لاق ةرسشعاولاق نآلا مت :| أ مف لاقانيسأيلا اًميح اناكواهيف كاهف ةيربلاىلا

 ةب رغداليب اننا كللملا اهمأ 00 د١ نفلاقهب ىلستءانوبافهمالكلهىذلاوخأهنال |

 انابأنا ١ اولاقكنم كلذي ضاراناف نيقداص متنك نأكيبأ | نم ىذلا ميخابىنوتئافلاق د ًااهيفانف ةرعبال
 تباصافم-هنب امفاوءرتقافدب فوت "ان تح ةنيح ريد تساوعدل لاقه.:عهدوارنسو هقارفا نزح أ

 نخل ىلاعت هلوق كل ذفد د_دعدوفلفن فسوب ىفانأ أرمهناس> اناكونوعمشةعرقلا

 حتفب زاهملاومههوجو فهيلانوجاتحام وهو مهرفسزاهج مط تفلكناذا ازيهجت موقلاتزهجلاقي
 : نبا لاق دي 2 تسلةغل ميجلارم كوةغالالهأ نمنوركك الا اهيلعوةديحلاةحييصفلاةغالا ىه ميلا |

 نوجاتحيام م هاطعأو مهتفايض نسحأولو زيلا ىف مهم رك ًاوماعطلا نماربعب مهنم م ١

 نورئالأ) نيماينب وهومد:ءهومفلخ ىذلا ىنعي ,(مببأن كل خا! فرتالاا) مهرفسفف هيلا ||
 كلذبكمرك أ ميخ أ لجالرخا ريعب لج مدي زاوأي_ثهنم سحب الوهمتأ ىفا ىنعي م َ

 ةوتثا لاقل اذاش ميج ار سكب "ىرقوربعب لجح مهنم دحاو لكى طعأ

 ىلعب اك نمؤلا نبي عنب نايفسلاق شحاوفلاو كرشلا(نوفتي اوناكو) ةمايقلا مويى لا نينمؤملا نمهريغوفسويدب ب (اونمآ نبذ

 هادروه ا ون كلما نأىورةبآلاالتو قالخ نمةرخآلا ىهلاموايت دلا فري اهل رعي رجافلاوةرخآلاو ان دلا ىف هتانسح

 سيلف جاتلاامأ او كل سم هد ربداف(3'؟ 8,) مانام ًاوككلمهبدشافرب رسلاامألاقف توقايلاور دلاباللكم بهذ نمارب 0 ١

 قانا سايلالو ىسابل نم

 تنادورب رسلا ىلع ساخ

 هيلا كالا! ضوفو كولملاهل
 تام مر يفطقل |زعوه سعأ

 هنأ سما كالملاهجو زفه دعب

 يتلا لاقاهمملع لخداماف

 اهدجوفتيلطاماريخاذه

 ن.دلوهلت داوف ءارذ ع

 لدعلا ماقأ اواشيمو ميئارفا

 ءاسنلاو لاجرلا هتبح أورصعب
 ريثكو كللا هيدي ىلع ساو
 لهأ نم عاب و سانلا نم
 ماعطلا طحقلا ىنس فرصم

 ةنسلا قرين اندلاو مهاردلاب

 ئنمهعم قبد/ىتحى والا
 رهاوجلاو ىلحلابمث اهنم
 ىفبا اودلاب مث ةيناثلا ىف

 فءامالاو ديبعلابمئةثلاثلا

 قراقعلاورودلابمةعبارلا
 فقمهدال اوابم ةسماخلا

 فمهاق ر 9 ةسداسلا

 اعيج مهقرتسا ىت> ةعباسلا
 نعرصم لهأ قتعأم
 مهك الم مهيلعدرو مهزخآ

 نم دحال سس دال ناكو

 لج نمرثك أ نب رادمملا

 ناهذكضرأ ب اصأوربعب
 لسرافردم باص اموحن

 كلذواوراتوأ هينب بوقعي
 فسوبةوخاءاح د) هلوق

 الب (مهف رعقهيلعاواخ دو

 مط لاق ةيناريعلاب» ومهار الهنا ىوروةنس نوعب راوهوةدلالوطاو باجل اءارو نمناكهنالو ىزلا دبل (نوركشهلمهو) 3 د رعلا ا

 م :روع نور ظننا ويع منج لعل لاقف :راتمئانئؤ دهلاانباصأ ةاع :رماشلا لهأ نم موق ني :اولاق كن أاشامو متت نم ىو ربخأ ا

 (مهزاهجي مهزهجالو) مكدص ناب قوت !لاقفهب سنا تسي همأ نمهلاخأ كسمأ دقوءيلاانبحأ ناك نبادقفل نب زح ىنونب نحنةئلاذ ١

 همأ(ليكلا وأى نا نوزئالا مكبب أنمكلخابف



 كلذ لثمو (كلذكو)
 انكم ) رهاظلا نيكل

 ضرأ(ضرالاف فسويل

 نيب رأ تناكو رصم
 نيعبرأ ىف اخسرف
 ءاطعاورادقالا نيكسعلاو

 ثيح اهتمأوبفب) ةنكملا
 دارأ ناكم لك ىأ (هاشي
 هنم عنبملالزنم» خشي نأ
 اهعيج ىلع هئاليتسال

 هناطلس تحن اطوخدو

 (انتجرببيصن) كم ءاشن
 كلملا نم ايندلا ىف انئاطعب

 معنلا نم امهريغو ىنغلاو
 تضتقا نم (ءاشن نم)

 كيلذهلءاشن نأ ةيكسملا

 (نينسحلا رج أعيضنالو)
 ةرخآلا رجالو) ايندلاف

 ريخ

 لضفأىنعي (ريخ) ةرخآلاباوثلو ىنعي(ةرخآلارجالد) نير باصلا ىنعيسابعنب لاق (نين فنا رجأ
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 قفسويلانكم كلذكو) لجوزعهل اوفو نبدلا طاصمبهماعلاك عماضب ؛ًايثدلا طاصمىفهيلا جاتا

 نجسلا ن.«هانصاخو بلا ن.هانيجنأن اب فسوب ىلعانمعن |اكو ىنعي م دقنام ىلا ةراشا كل ذكو ( ضرالا

 وه نيكل قعمورصم ضر ًاىنعي ضرالا ىفهلا:كم كلاذك هتلزنم ىقدأودب رقىت> كاملا نيعف هانيزو

 لاق نيكمتللريسمتةنال (ءاشي ثيحاهنمأوبتب) هلوقب ةراشالا هيلاوهراتخي وءاربابف عزانمهعزانبالنأ
 هاه الحو هفيسب هدلقو هجوتف كاما ءاعد ةرامالا فسوب ل أس مومن مةنسلا تضقت ||! هريغو سابع نب
 نيثالثهيلعهلعضوو عرذأةرشعهضرعواعارذ نوثالثةلوطتوقايلاوردلابالاكم بهذ نماري رسسهل عضوو

 رمقلاكههجوو جلئلاكهنولاجوتم جرفن جر نأه سعأو قربتسا نم ةلكهيلع هل برضواي رام نيتسواشار ف
 ضوفو كول 'فسوي|تنادوري رسسلا كلذ ىلع سلج ىتح قلطناف هنولءافص ن.ههيفههجورظانل ا ىرب
 الل ناكودي ز نبا لاق قدح س1 نب لاق هناكم فسوب لءجو هيلع ناك ا.عريفطق لزعوهك.امهيلاربك الا كألملا
 كله مئاولاق هتكلمم ىفاذفان هءاضقو» سم أل عجو هلك هناطلس لس وفسوب ىلا اهماسقةريثك نئازخرصم
 اطلافاه.اعفسوب لخداماف هكاله دعب زب زعلاة أ ما ف سود وب قردهم زب زعرفطف

 كلم ىف ىرثاكةمءانءانسح ة أسما تنك اف ىنمانال قيدصلااهمأهل تلاق نيدي رتتنك ام اريخاذه سبلأ

 اولاقهللا كمصعو ىسفن ىتتبلغف كتتثرهو كنسح ىف هللا كاعج كت نكوءاسنلا ىنأ, ال ىحاص ناكواين دو
 قثوةساو اهنمفسوب انباامهواشيمو ميئارفا ني رك ذ ني. دلوهل ت دلوفاهباصافءا ارذعفسوب اهدجوف

 ماعطلا ب يسوي نأمطاامافءاسنلاو لاجرلاهبح أ و لدعلا هيف مافأ اورصم كلم تةموعل

 فورعملاب لاملا قفنأو ةبدجلا نينسلل ماعطلااهيف عجوةريثكسلاتويبلاو نوصحخلا ىف ريبدتلا نس 5

 كلملا ماعط فرب دهنا ليقوه)_ثمسانلار يل ةدشو لوهبةب دجلا نينسا | تاخ دو ةبصخما نينسلا تلخ ىتح
 عاخ كلما عوجلا هباصأ نءلوأن اك طحفلا نينس تلخدامافراولا فن ةدحاوة م موي لك هتبشاحو
 لوأ نه ىلوالاةنسلا ف كهف طحقلا ناوأ لوأ اذه ف سوي ل اقف عوجلا عوجلا فسوبايىدانفراهنلا فصن

 ةنسلاىف مهعابف فسوي نم ماعطلا نوعاتبد رصم لهل ع ةبصخلا ةنسلا ىف هودعأام لك طحقلا نينس
 مىتحرهاوجلاو ىل/!,ةيناثلا ةنلا ىف مهعابو مهن«هذخأ الارانب دالو مهر درصمب قبب | ىتحدوقنلاب ىلوالا

 ةباد قتل ىتح ماعنالاوىمثاوملاوباودلابةئلاثلا ةنسلا ىف مععابو ئشاهنم سانلا ىدب أ فرصمب قبب

 دبع سانلا ىديإب قبيل ىتح ىراوجلاو دبءلابةعبارلا ةنسلا ف مهعإب واهلك اهبلعىوتحاالا ةيشامالو
 مهدالواب ةسداسلا ةنسلا ىف مهعاب واهلك اهيلع تأ ىت-راقعلا ا عايل ةسماخ ةنسلاف مهعإب وةءأالو
 اديبعمهعيجاوراصفهكلمالاةوحالورحرصمب قبل ىتح مهباقرب ةعباسلا ةنسسلا ىف مهعاب ومهقرتسا ىتح

 فسويلاقف فسوي نم مظعأالو لجأ اكلم مو .ويلاك انيًارام .ربصم لهأ ل اقف مالسلا اوةالصلا هياع فسويل

 ىافلاق عبت كل نحنو كيأ أر ىأرلا كلملالاقءالؤه ىف ى ىرانورع ديس عشت ار فيك كلملل

 ناكف سوينا ليقو ميك المأ مهيلعددرو مهرخآ نعرصم لهأ تقم تقتءأدق ىنأ كدهشأو هنئادهشأ

 عئاجلا ىنأ تعبشن |فاخأ اقف ضرالا نئاز كد وعوجنأهل ليقف مايالا كلت ف ماعطلا نم عبشيال

 ىشيالف عوجلا مط كلملاقوذب نأ كلذبدار ًاوراهماا ف صن هاد غاولعج نأ كلملا ىجابط فسوب صعأو

 فمات و مال سالا ىلا كال اوعدي فس .وبلزي مو دهاجملاقراهنلا فصن مهءادغ كولملالعجم نف عئاجلا

 اهنمأوبتي ضرالا ف فسويلا:كمكل ذكوىلاعتو هناحب_سهلوق كلل ذف سانلا نمريدكو كلما لس أ ىتح هب
 0 اندابع نم ىنعي ءاشن نم ةوبنلا ىهوانتمعنب صتخت ىنعي (ءاشن نمانممحرب بيصن ) ءاشن ثبح

 2ظذ1011111
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 هئطاش نم نءلطف لينلا نهنع كلف شك ف اري غناسحر غبهشناممتارقب عبس تير كالمل

 جرفن هسيادب وهؤامراغف لينلا بضنذا نهنسح كبح أ دقو نييلارظنتتن ًاةيبفانبل نهفالخ أب خشت

 باينأ نطو فالخاالو عورض نط سبل نوطبلا تاقصامرب-غ ثعش فاست تارقب عبسهنأج نم
 نامسلا نسرتفاف نامساب نطلتخاف عابسلا ميطارك مهطارخو بالكلا فكحاكف ك أو سارضأو
 ةدتتنأأ ايف نهم نشمشمو نهماظع نمطحو نهدواج نق صو نهمونل ناك افعيسلا سارتفاك

 تايرطرضخ تالبنس عبسذا نهاك أ دعب ةداب زالو نمس نونمرهظي ل لبر زاهم نهو نهنبلغفيكت دكدتو
 انييفءاملاو ىرثلا ف نيقورعدحاو تبنمىفتاسبايدوسوخأ عبس نهناجىلاوءاموابحتائلتمم تابمعان

 ىرثلا ف نطود أ ودحاو تبنملاو تاسبايدوس ءالؤهو تارمشمرذخءالؤه ئثىأكسفن ىف لوقت تنأ
 نرنقزحافرانلا نهيف تلعتشاف تارمئملارضحلا ىلع دوسلاتاسبايلا قاروأ تر ذف ير تبهذا ءاملاو ١

 ايؤرلاهذهنأئئاخ أ يشاونم تأطخأأامهئلاو كالا |لاقفاروعذم توبتنا مكمل ااهمأ تي أراماذهفادوس نرصف
 ةالصلا هيلع هسو.لاق قيدصلا اهمأىاب ؤرلب وأت ىفىرتامو كنمتعمساممبعاب وهافابع ناك ناو

 ماعطلا كلذ نم لصحتي أم لعجتو ةبصخملا نينسلاهذه ىفاريثك اعرز عرزتو ماعطلا عمجت نأى :رأ مالسلاو
 اوعفريلف سانل اىمأتو باودللافلعليفسلاو بصقلا كاذ نوكيفهل قيأهناف هلمنسو هبصقب نئازخلا ىف

 رئاس نم قلخلا كينأتواطوح نمورصصم ل هالهتعج ىذلا ماعطلا كلذ كيفكيفاضيأ مهعورز نم سهلا
 نموا ذه ىل نمو كلما لاقف كالبق دحال عمتجالاملا وءالاوزو كسلا نم كدنعمتجيو ةريملل جحاونلا

 ىلعىنعي (ضرالا ناز ىلع ىناعجا) ف سوي ىنعي (لاق) كلذ دنعف هيف لمعلا ىنيفكي و ىلهعيدب و هعمجي
 عيبرلالاقو كدب تةىتلا كضرأ ناز ىلءىنلعجا ىأرصم ضرأض .رالبدارأولاومالاو ماعطلا نئئازخ

 اهملاصمهوجوب ميلع نئئاز خا ظيفح ىأ (ميلع ظيفح ىنا اهل دورصم جار نئ از ىلع ىناعجا سن أنبا
 ةغل لعأ مباع باسحال ظيفح ليقو ىتتيلوا ماع ىنتعدوتسا| لل ظيفح ل يقو بناكب ساج ىنادانعم ليقو
 لاقف عقي ني عوجلا تقوي ميلعةب جما نيذسا] ةبصخلا نيسلا ىفهريدقتب ظرفح ىلكلا لاقو ىننأي نم
 امنع هللا ىضر سابع نب نعىلعثلادانسابىوغبلا ىورو الذ هالوو كنم كلذب ق>أ نمو كلذدنعكللا

 هلمعتسال ضرالا نئ از ىلع ىناعجا لقيملولفسوب أ هللا محرب سو هيلعةنلا لصهّنلا لوسر لافلاق
 دروام عم ةبالولاوةرامالا مالسلاوةالصلاهيلعفس وب باط فيك تلق نافةنس كا ذرخ أ هنكسلو هتعاس نء

 هيلعهنلا ىلص هللا لوسرىل لاق لاق ةرمسنب نجحرل دبع دح نم حصا ملاهباطةيهارك عماهنع ىبهنلا نم
 تنعأ ةلكسمريغ نعاهتيتو أن او اهيلا تاكوةلئس٠ نءاهتبتوأن ا كنافةرامالا ل سنال نجسرلا هبعاب سو

 بجواهبلط هيلع نيعتاذافاهبلطهيلعنيعتيلاذاةرامالا بلطهركب امنا تاق نيحيحصلا ىف هاجرخ أ هيلع

 ىلاعتهّنلا نم لس يمهنالةرامالا باطهيلعناكف مالسلاو ةالصلا هيلع ف -وباماف هيفةيهارك الو هيلعكلذ

 هيلعبجوةرامالا بلطبالا كا ذهنك الواهملاةباعربافاكم ناك اذاوهريغ نم ةمالا اصب ملعأل اوسرلاو |[
 كالهىل كلذ ىضف اىروهرعغب وأهللا نم جولا قي رطباماةدشو,طحق لص>بسدنا ملعاملهناليقو اهيلط ||

 ببسلا اذطةرامالا باطهياعبجو نيقحتسملاىلا ةحارلاوريمالاصيةرامالا بلاط ىف ناكوأ قاخلا مظعم

 هركي امنا تلق كسفنأ اوكزتالفلوقي ىلاعتهللاو ميلع ظيف- ىناهلوقب هسفن فسوب حدم فيك تلق ناف ||
 ةيك زنى مومذااردقلا اذهف لحامريغىلاهبلصوتلاورخافتلاو لواطتلا لجرلا همدصقاذا سفنلاةيكزت

 هيلع بجيلب مرحيالو كلذهرك الفريغلا ىلا عفنااوريخالاصي| اهحدمو سفنلاةيكزتب دصقاذاامأ سفنلا
 دق كلملا ناك امل .ملاعانأ ل وقين أ هيلع ب هنافهب فرعيالو عفان ملعم دنع سانلاضعب ن روك, نأ هلاثم كلذ

 ملاعدنا ىلع ميلع ظيفح ىتاهلوقب فسوب هيبناين دلا اصم ماعدت إ_عيرلو نبددلا ل اصعلاعدنأ فسوب نملع

 ىنلعجا) فسوب (لاق)

 ىلو(ضرالا نئازح ىلع

 ىنعي كضرأ نئازن ىلع
 نيمأ( ظيفح ىفا) رصم
 هينظف>حت_فام ظفحا

 هوجوب ماع (ميلع)
 هسفن فصو فرصتلا

 امهو ةيافكلاو ةبامالاب
 امناوهنولوب نم كولملاةبلط
 ىلا نضوتمل كلذ لاق

 جناقأو هللا ماكح ًاءاضما

 لدعلا طسو قحلا

 تيلحالاف نكمعاو

 ناهماعل و دارعلا ىل!ءانالا

 هماقم موقيال هريغ ادحأ

 هجوءاغتبا هباطف كلذف
 ايندلاو كلملا بحلال هللا

 هللا محر ثيدحلا ىو

 ىناعج القي لول ف سوي خأ

 ضررا تار لع
 هنكل و هتعاس نمهإمعّتسال

 هيفواولاق ةنس كلذ رخأ

 نأ زوجي هنا ىلع لياد
 نمقةلامع ناسنالا وي

 ناك دقورئاج ناطلسدي
 نمءاضقلانولوتي فلسلا

 ىنلا لعاذاو ةماظلا ةهج

 ىلا ليبسال هنأ ملاعلاوأ
 لظلاعفدوهنلا ىماب كلا

 رفاكلا كلا نيكممالا

 رهظتسي نأ هلف قسافلاوأ
 ردصي كلملا ناكل يقو هب
 هيلع ضرتعبالوهبأر نع
 مح ف ناكو ىأرام لك ىف

 هلعباتلا



 تفولكفع وسلا :رامأاهنا ىنعيي ىف رةجرتقوالاىأنام زلا نعم ف مح رام ن وكن ازوحي وةمصعلاب فرهج رىذلاضعبلاالا( ى روح رامالا)

 ملعيل تلف؟ ىدلا كلذ ىأزب زعلاةأ ىمامالك نموه ليقوةءاسالا فرصن ىلا ىهىف رةجر نكلو ىأعطقنمءانئتساوهوأ ةمصعلا تقوالا

 هتف لق نيح هتنخ دق ىناف ةنايخا نم كلذ عم ىسفن“ ىر ًأامو هنع تلئساهف قدصلاب تئجوةبيغلا لاح هيلع بذك ألوهنخأ أ/ىنأف سوب

 ىلر م>رامالاءوسلابةرامال سفن لك نااهنم ناك امبراذتعالادب رت نجسسلاه-تعدوأو نجس نأالا أ وس كلهاب دارأ نم ءازجام تلقو
 امناوتبكتراامم هتجرتساو 1 ١ دهس ضسسس» سطس وشل 1ذلا ! 1113 (9") >سفنك ةم علا ااهجراسفنالا
 اذافاهعبطب ءوسلاب# رامأ سفنلا نا ليقو ةيقملا | |ذافاهعبطب ءوسلابةرامأسفنلا نا ليقو ةنئما.ما سفنا|تافص نما ذهو حيبقلا لعفلا كلذ ىلع ةمادنلا نماذهو حيبقلا لعفلا كلذ ىلع ةمادنلا 00 6
 مصع نمالا انعم سابع نب الاف( ى رمحرامالا)هلوقوةنئمطمتراصةميمذلااهقالخأ نم تفصوتك زت |[ منو د ا 1
 هانعم عطقنم ءانثتساا ذهل يةوككل باط نمىنعيءاسنلا نم كل باطامهلوقكوهف نمىنعبامنوكتف فر أأ ٠ ع < 7
 هدابعبونذاروفغىعي (روفغفرنا) ءوسلإبةرامالا سفنلا ةءباتم نمهمصعف ىفرمحر نم نكتا بو عربا ا
 ىسفنلالاخ لعجأ ىأىسفنلهصاختسأ ف سوبب ىنعيهب قوتثالاقف يلا» روطح بلاط هماعو هتتامأ ف رعو ماي 0 + فسوب رذع كلملل نيبنامهناكلذو(ىسفنل هصاختتسأهب ىونثا ثا لاقو) ىلاعن لوقف مهب (محر) درا
 الو لشن ن كالا باطلا هاو كارتشالا بئاوش عيج نم ئينلا صواخ بلط صالختمالاو [| ن7 نان. نانا
 كالا لاقامناو سانلا نمدح هيف ىهكراشيالوةزيزعلاةسيفنل ءايشالاباودرفني نأ كولم اةداعنال هسفنل || «صلختس اهب ىونتا نال
 نحو نجعملا لهأ ىلا هناسحاوهربص نسحو فسوب ملعةرازغنم لعامل فسوب ىف هداقتعا مظعامل كلذ اصلان لما : يدا
 كلذ املا رملاف هبايسأ أيها يمأ ىلاعت 1 ا الا 00 3 ىسفنل
 بج كلاقف فسويرىلا لوسرلاءاجاملفهربدقتراصتخاهيف (هلك اماذ) ىسفنل هصلختتسأهب وتلا لاقف از بل
 ميلع فطع مهألا لاقف هلهالاعد نجما نم ج ريم اقاملفس .ون نأ ى و رهباجافةدواعمالب نآلا كلما ايندلمويلاكنا) ديتيوؤبا
 هبابىلعستك نجسلا نمجوخامافدلب لكى رابخالابسانلا لعأمهفرابخالا مويلع منالو رايخالا بولق ةزمو ةاكموذ(نيمأ نيكم
 سلو نجسلا نرد نم ظنتو ل_تغا مءاقددالاة ب رحتوءادعالا ةنامشوءايحالاربقو ءاولبلا تدب اذه ئشلك ىلع نغم نيمأ
 هعموءاجلوسرلا نأ ىور
 نوعبسو امجاح نوعبس

 سابل«-يا|ثعب وايك يم

 كلملا بجأ لاقف كولملا

 هقلخ نم فر ىسحو ىاين د نم ىب رىبس-لاق كلا بابب فقواملف بهولاق كل |بإب دصق مت ةنسحاباث

 هريخ نم كريخم كلأسأى نا مسهللا لاف كلم ارصصب ًامافرادلا لخدمن كريغ هلاالو كؤانث لجو كراجزع

 ناسالا !ذ_هامكلملاهل لاقفةرن رعلاب هيلع فسوب إس كلل اهيلار ظنامافهريغرشو هر نم كبذوعأو

 به ,ولاق قاب ؟ناسلاذهفس وب لاقاضيأ !ناسللا اذهاموهللاةفةبنا اربعلاب هلاعد م ليعمس !ىمع ناسالاق

 . || ملك اهلفدانعم ليقو مالكسلإباهيف كلما دبي امئاو اهيف مالكلإبأ دبي نأ دسحال ن بحال كولملا سلاجم ل مل درب نال فسوب كلما لكم املف ىنعي هلك املذ ىلامةهلوف كلذ هبنج ىلا ءسلجاف ةنس نوثال نئموب رمعلا نمال 3 0 : 6 ناكو مالسلاه يلع فسوب نس ةنادح عم ىأر امهبعأ كلذ هنم كاملا ىأراماف ةيناربعلاو ةيب رعلاب هيلع 0020 3 5 دازو فسوب هباجأ ناسلب هلك الك كامل ناكو نينا نبذه فرعي لف ةغل نيعبس ماكستب كلم ناكو عدو نجعسلا نمجرق
 هيلع لبقافاهنعةنهكلاوةرحسلاز ع عم كايؤرلب 1 لع ىذلااذه كاملا همأ قاسلا لاق كلملافسوب 0 0 ٍ
 نكمشيىتلا ةلاحا ىهو ةلزنم ىأةناكم نالف دنع نالف ذه لاقي (نيم انيكماندل مويلا كنالاق) وكلا 3 ب 72

 ءاد_ءالا ةنامشو ءامحالا

 5 ءاقد__ىالا 0 رو

 نرد نم فاظنتو ل !بنغأ

 نم كريخب كلاس أىفامهللا لاق ثا ىلع لخداملفاد دجاين سبلو اا

 7 1 4 دنس ومس دس ةفحرم دب , راماهبحاصاهب

 دا كنم اب ؤرليوات ماتا امالسلاو ةالصلاهيلعفس .ويللاق كلملا نا ىور

 كلا
 هماكفانا سل نيعبسب ماكي كلما ناكو قا [ناسللاقناسالا|ذهاملاةفةينا اريعلايهلاعدو هيلع لس مرش نم كتر دقو كتزعب ذوعأو هريخ
 ناكمو نطاوحأو 1 تارقبّ تي ارلاقكنمىايؤر عمسأن أ بح ىنا قيدصلااهبألاقوم_:مبجم دف اهعيمج هباجفاهب
 ىجاونلا نم قالا كيتأيف ءارهالا ىف ماعطلا عمجت نأ كقح نمهللاقو كاملااهآر ىتلاةئيطا ىلءاهنم ناك" امولبانسلا فصوو نهجورح
 هعم< نموا ذهبى نمو كللا لاق كابق دحال عمت ملامزونكسلا نم كل عمتجي و كنم نورانيو



 "و

 اذ_هنالوقلا اذ ههجووةأرملالوق نمهناامهد_>أ نياوق ىلع .(بيغلإ هنخأ ىفارعيل كلذ) هلوقف

 تلاقمأ نيقدادلا نمل هناو4_سفن نعهندوارا اقحلا ره دج ل ل ًارمالوقوهوهلبقامب لصتم مالك

 بذك الو نحسلا ىف ةوهوهتايغ لاح ىفهنخأ ل ىفأ فس رول ' لعيل كالذ ىنعملاو بيغلإب هنخ أ لىنأ لعيا كلذ

 ىتغاب مث هنريض> ىف تاقام يق تاق دق تنك "ناو نوع داعلا نا يارا تس دك ار لب هياع

 ديكلا اذ_هىلع تمدق امى نا ىنعي (ني:ئا,لاديك ىدبم الهلا نأ 9 تلاقف لوقلا اذهاهديك أ ان

 هيلع فسو.لوق ن.. هنا ىناثلا لوقااو نينئادخا ديك قفوبالو دشربإلهنلا نال ت>ضتفاىنا مرجالركملاو

 مالك لصودعببال هنألوقلا اذ ههجووءاماعلاو نإ رسفاا نمني رثك الالوقاذهو مالسااوةالعلا

 ةأرلالوق فسوب غلبامل هنأ ةيآلا ىن_همنوكي اذه ىلعف هيلعةنب رقلا تاداذارنتآ ناسنا مالكبناسنا
 ىنعي لعيلهيلا كالملالوسرىدر نءتاعف ىذلا ىأ كاذ فسوب لاق نيقداصاا نم هناوهسفن نع هتدوارانأ

 ةًأماهلوقب لصتا فسوب مالك نما ذهن وكيف هتبيغلاح ىف ىن-هي بي غلابهتجوز ىفهنخأل ىنأزيز علا

 رك ذهنالهي ضو عم ثالذل نيعماسلا ةفرعل نيمالك- || نيب زييريغ نمه_سفن ن ء هن دوارانأ زي زعلا

 -رخ نأدب ريىلاعتهلوقا نهرياظنو نيمالكسلا نيب لطف د نا ا أمناسنا مالك

 اذهتلذااهلعأ ةزعأ اواعجو ىلاعتهلوقول مو نوعرفلوق ن٠ نورصأتاذاف ”الملالوق نءاذهكضرأ نه

 فدسوب ناك نبأ اوةلتخالوقلا اذه ىلءواطاقي دص'لجوز ءهلوق ن:نولعفي كلذكو سوقلب لوق نم
 قوهو كلملالوسر هيلا عجرا لهن كلذو نجسلا ف ناك هنأ امه د ح أ نياوق ىلع ةلاقملاهذهلاق نيح
 طاصأةباورهذهو بيغابهنخأ /ىنأ ملعيل كلذ ذئنيحلاق كالمالزي زعلاةأىماباو<هريخأو نجسلا
 ةياور هذ_هو كالملا دنعهروذط> د_عةلاقملاه ذهلاقدنأ ىناثلالوقلاو جي رج نب |لاقدب و سابع نا نع

 هروذضح عم بئاخاةراشا ىهو كال ذ ةظفلب مهبطاخ فيك لوقلا اذه ىلعف تاقناف * سايعنبا نعءاطع

 هباخحأ نمربخلابرقا عضوملا|ذهىفناحاصي كلذواذه نوب وخالا لاق ىرابنالا نب لاق تاق # مهدنع

 الوسرلاىدر نمهتلعف ىذلا كلذ لوقي هلعفامىلاةراشا كإذليقواذهمهيلاراشي ىذلا دهاشملاكراصف
 نينئايلاد يك ىدبءالهنلانأو هلوقب مالكا اذه متخ من هتييغلاح ىفزي زعلا نخل ىأ بيغابهنخأ !ىنأ

 ديكق ؤوبالو دشربال ىأ ى دومال هللا نالاهمف تعقو ىتلا ةطرولا هذه نم هللا ىنصلخ الان اخ تنكو لى ىنعي

 اذهوتأرملالوق ن.هنأ امهدحاضيأ نيلوق ىلع نءلوق نم( ىسفن ةئرب امو هلوق فاو فلتخاو نينئاخلا
 ءىربًاامو ىنعملان وكب اذه ىلعفةأرل!لوق ند بيغلإبهن>أ ل ىلا م٠ كلذدل اونا لاق نهلوةىلءريسفتلا

 نمهنا نب رسفملارثك ًاديلعو حصالاوهو ىناثلا لو ةلاو هيلع ذكو هسفن نعفسوب قدوأ فن هىسفن

 ثتممه نيحالو ليريجهللاق بيل همن قارن كا هلم كرو تكا دكت فسويلوق

 نسا لاقو نب رثك الا لوقوهواضي أس امعنا |: نءةباورهذهو ىبفن ”ىرب المو كلذ دنع سوبل:ةفاهع

 هللا نال ىسفن ”ىرب ًالمولاقف هسفن :ىز دق نوك, نأ ف اخ بيغا,هنغ أ لقأ رماد فسو:نا

 ةبؤرناذ لجوز :هتنعضاوتو راسكناو سفنلل مضد ىسفن “رب اموهلوق ىفف كسفن أ اوك زئالف لاقى اعت
 نيدرقملات "ايسراربالات ا'س> نافهسفن نءكالذةلازاداراف مظع بن ذيك زتااو ةمصعلا ماقم ىف سفن
 ةئيسلاوةبورخالاوةبويندلاروءالا نم ناسنالا مهمام لك )عماج ظفلءوااو (ءوسلابةرامال سفنلانا)
 مهريغو نيماكسملا ن.نيققح ا ارثك ًاهيلعىذلافىهامءوسلابةرامالا سلا ىفاوةلتخاو ةد.بقلاةلعفلا

 ثالثلاهذهف ةنئمطملااهنمو ةماوالااهنموءوسلابةرامالا اهم تافصاطو ةدحاو ةيناسنالا سفنلانا

 ءو.ابةرامالا سفنلا ىهفاهما!تلامواهتاوهث ىلا سفنلا تعداذافةدحاو سفنات افحص ئه بنارملا
 كلذدنع الصحي و تاوهشاا باكس:رانءحيبقلالعفلا كلذ ىلءاهتالف ةماوالا سفنلاتنأ اهتلعفاذاف

 ىلع دي مالو ىسفن نع
 ةهازئلاوةءاربالدل نهتداهش

 نهسفن أى لع نهفارتعاو
 فقامت ئشب قلعت مهني

 ىلا لوسرلا عجرم 2
 مالك ٠ ريخأ او فاسو

 ةأرضا: رازقاو ةؤسلا

 ىلع اهتداهشو زب علا
 (كلذ) فسويلاقفاهسفن

 جورخلا نم ىانتماىأ

 ةءاربلا روهظل تبئتلاو
 مىأ) زيزعلا ( ملعيل)

 بيغلارهظب (بيغلابهنخأ

 لاح بيغلإب و هتموح ىف

 ىلعل اوعفملاوأ لعافلا نم

 وهوو'هنعىئاغانأو ىنعم

 قاشاللا مهيلو أ ىنع بئاغ

 (هللانأو) نيزعلا نخأل

 ىدبال)هللانأ معيل اوىأ

 هددسإال (نينث اهخادبك

 هنأ سماب ضي رعت هناكو

 مث اهجوزةنامأ اهتايخىف
 هلل عضاوتب نأ دارأ

 نوك الئلهسفن مضهم و
 هيفام نأ نبيل وايكضضاط

 هللا قيفوتي ةنامالا نم

 كى 01 د لاقفهتمصعو

 دهْسأ امو لازلا نم ( ىسفن
 الوةيلكلا ةءاربلا اط

 لاوحالا مو.عىف اهيكزأ

 انرك ذا ةثداحاهذهىوأ

 ةرطخلا وهىذلا مطا نم

 قيرط نعال ةبرشلا

 سفنلانا) مزعلاو دصقلا

 دارأ (ءوسلاب ةرامال

 سذجلااذهناىأسدجلا

 تاوهشلا نمهيفاملهيلع لمح وءوسلاب مأي (كلث - (نزاخ) - ) 



 امماليافالا) ةبصخلا نينسلا ف ىأ( نط متمدفامإ) نيبلاا دنسم نواك أل عجز اجا دانسا نموه( ناك أبدا دش عبس كلذ دعب نمىأ,م)

 ”مهثيغتسم باجي ىأث وغلا نم (سانلا ثاغيهيف) ماعةنسةرشععب رأدعب نمىأ ( ماعكلذذدعب نمىتأ,م) نؤبحتو نوزرحن ( نونصحت
 0 ,ناعدالا اوةب رشالا نو ذختيف مسملاو نوتيزلاو بنعلا(نورصعي هيفو) ترطماذادالبلا تثيغلاقي نورطعىأ ثيغلا نموأ

 نبي ؤرلا لب وأتن « غارفلا دعب مهرسشب مثةب دج نينسب تاسبايلاو فاشلاو بيصاخم نينسبر ضخ تالبنسلاو نامسلاتارقبلا لوأف ةزجح
 !نمهجرخيا(لوسرلاهءاجاماف هب ىنونثا كلما لافو) ىولا ةهج نم كلذو معنلاري زغ( 16 8 )ريم ارباك اكرابم عي نماثلا ماعلا

 00 1 ابا 8 0 . .ن < 711 (ةدسنلالابامهلأساف ال كلملا زا ةديدشةلحم ةبدحم نينس عبس ىنعي(دادش عبسإ) ةبصخلا نينسلا دعب نم ىنعي (كلذ دعب نم ىئأيمن) اوم را
 نور دو نوز رح ىنعإ (نونصحنااليلقالا) مالكلا ف عسوتلا قب رط ىلع نينا ىلا لك الا فاضأ 00 لانعأ او ماعطلا ن٠ نط مت داو مددعأ املك نويفلكؤي (نطمتمدقام) نينفي ىنعي (نلك أي سانلا 0 د يع
 نءىنعي (كالذدعب نئمىابم) عيضبالو اظف< ثيحب نصحلا ىف ئشلاءاقب اوهوزارحالا ناصح الاورذبال 20 ( نويدب أن عطق
 طوق نموهليقو رطملاوهىذلاثيغلا نمنورطع ىأ (سانلاثاغب هيف ماع) ةبدجلا نيتسلاه ذه دعب نيل وسنلا لاو و . خا ا 1 ِ 000 كلما ةباحا ف ىناتو فسوب

 / ١ . - 27 1 ذملو دو
 آتي زنوتيزلاوارت بنعلانورصعي ىنعي (نورصعي«-مفو) ثوغلا نم ىتئاغاف نالف نمتئغتسا 4 ا 0
 هانعمن ورصعي ل بقورامعلاو عرزلا ف بصح !ةرثكو سانلا ىلع عنلاوريملا|ةرثكهيدارأانهد مسمسلاو 1 5 5 4
 0 او يكسو 1 0 هب قلتي الثلهيف نحسو

 | لاقتفةلاحال نئاكه لاق ىذلا نأ ف رعو كلاما هنسحتسا هاي ؤرهب ربعامو فسوب ايتفب هربخ أو كلملاىلا 1 1-6 7
 0 5 3 : ماك ا م . 1 هواعج و م دنع
  كلملابجاهللاقو ف وب ىلا قاسلا عجرفةرابعلا» ذهب ىأي ٌؤر ربعدق ىذلا لجرلا|اذهر صب !ىتحهب ىنوتنا اواوقي الثلو ا

 نمطق اللا ةوسنلالبامهلأساف) كلم اوهو كديس ىلا ىنعي ( كب رىلا عجرا) لوسرلا فسوب اقنع | ل اح الالات
 لاقلاقهنع ىلاعت هللا ىضرةرب رهىلأ نع(قالاهامارتحاوإب دأزي زعلاة أ سمارك ذبح رص لو( نويدبأ 0 0 رك

 | ال12 نمطت زل ةو دنلا لاباسملاساف كب ا وس قفوفولا ءاقتأ بوجو ا ل ... . . || بجاو مهنلا ىن داهتجالا هيفدازو ىذمرتلاهجرخ أ ىعادلا تبجال فسوب ثبل لوط نجعسلا فت باول سو هيل عهتلا ىلصةننا ل 0

 | 07د كلل ا لوسر ىتا داب دارل ادن اينو هرب سةوق ناب 359 مالسلاوةالصااهيلع مه سوب لضف مالسلاهيلعلاةواهفقاوم

 | لسارو نجسلا ف ثبلفلي وطلا نجسلاو قيضلا نمهيفوها.ةقرافموةحارلا ىلاردابمه-عم ج رخيرلف أ ىو, ىفسوي نم تبعدقل
 أ مسوءيلعةنا ىلصةنلالوسر ىنئأفهريغو كلما دنعهتءارب رهظتاهببسب نجس ىذلا.ىمأف شكف كلما || 0

 د 1 : 0 : ١ +>هلرفغيهنلاوهربصو
 نهديكبىرنا) هوقو ْق "يل اودنحا لغد ربص نسحو هتليسف نيبو مالسلاوهالصل|هياع تسي وم فاججلاتارقبلا نع لس
 | نع نملو.-رلاعجرف ةمعظعلا ليما نمةءقاولاهذه.ف نات>اامو نهعينصب اعىلاعت للان اىنعي (ميلع |! هيزئكم ت:كولو نامسلاو
 ٍ | ىأ (نكبطخام) نط (لاق) و نهعمزي ز علا ةأرصاوةوسنلا ثأملا عم ةلاسرلاءفهب كلل اكاتفسوي نأ طرتشا ىتح 26

 | داطا 0١ 00 | تملاعاعا 2 نع اناا يد عدلا 0

 | علم نعهيدوارزيز علا أ سمانا لقوا طرتسأ نوكيلاهدحوزي. زعلاةأىما كلذب أ, ر!لاقق لوسرلاءانأ ن يح
 || (تئا-) 0 وس ع ( ناك باطج|اذو نينا تاتا بها ةوسنلا ةناكم تنك ولو كب ريلا

 1 | نالازب رعلا تارماتلاق) ءايشالا نم ئش ىف هبايخ نم ىنعد (ءوس نم«,لعانماءام) هلل ذاعم ىئعي. كلا نحل ف تلبلو

 تردابو ةباجالا تعرسال
 نارذعلاتيغتباا لو بابلا

 )ا
 ااا

 ف

 4ك

.0 

 ا ندهش. نأت فاخليقواهثرزءفزي زعلاة أسما ىلع نابقأ5 :وسنلا ن |ليقو نإءتورهظ ىنع( قأا صحصح
 اوفلتخاو ى-فن نعىنتدوار ىههلوق ىف ىنعب (نيقداصلا نا هناو فن نعهيدواران 1) تلاقذترفاافاهملع ١ 6 . » - عع ا و عجم

 ا باذعلاو نجسلا نمهيف تببس وهب تعنصام عمهب ديسرك ذيل هناهبدأ نسحوهم ,ركنموةان أ اذاجلح ناك
 ىلالوسرلا عجرف هيلع نهي زاجوهوةئلاالا هماعيال مظعنهديكن ا ىأ (ميلعن هديكبىب رنا) نهيدبأ تاعطقملارك ذى نعرصتقاو
 نئدوارذا) نكت أش ام( نكبطخام) نط(لاق) مري زعلاة أ صااعدو نهيدبأ تاعطقملاةو.سنلا كلل ااعدف هتااسرب ف سوب دنع نم كلما
 بذنم(ءوس نمهيلعانماءام) هلثمفيفعق اخ ىلعهنردق نمابجتت (ةننشاح نلف) نكيلااليمهنم نت هد هل رحم
 1 ىتتدوار ىههلوق ىف( نيقداصلا نمهناوهسفن نعهتدوارانأ) رقتساورهظ(قملا ص حصح نالازب زعلاتأىماتلاق)



1 

 هدا عاوب نم مزحوتابنلا طالخأ نم عجام تاغضالا لصأو ناطيش ْ

 (0 امنالي وأتان فعاط سيلاولامنةإطايلا تامانملا مال>الاباودارأ ( نيملاعب مالحالا
 اب قرالرم هلا الايس لج يل وسناب را ريع ص حعلا ملعواهرب_سفتوةرابعلا لع نو:سحت

 هربي_غىوهيفلاقي لد 0 ١١نال لد وأتلا نم صخأ اذعواهانعمج رعسيل اهنطابىلا اهرهاظ نمرإ

 طالخأ ىنعي (مالح أ ثاغضأ) ثالملل نيبيجم نوربعلاو ةنهكتلاوةرحسلا مهو ًالماةعاج لاق ىنعي (اولاق)

 اهارب ىنلا ايؤ رلاوهو !- > عج مالحالاو شيشملا عاون نم ةطلتخاةمز+اهإ_صأو ثغض اهدحاوةبسآشم

 هيلع فسولا صالخلا ساب ؤرلاهذههللا لهجا1 (نيملاعب مالحالا لب وأتب نكامو) همانمىفنانالا

 دقفيءضا|صقانلا دهاشدق هنال كلذو برطضاو قاقاهأ را كلملا نا كلذو نجسلا نم مالسلاوةالصلا
 عمخ كلذ وأن فر ,ءب نادار ًافدبلغو مرهق ىنح لماكلا ىوقلا ىلع ىلوتسا

 هذهلي وات نعن؛ ريعملاو ةنهكلاةعاج هنردقب هللازجتاف اهلي وأت نعمطأسو همانم ىف ىأر اعمهربخأوا

 هلوقكلذف نجلا نممالسااوةالصلا هيلع فسوب صال ا ربس كلذ نوكيل باوجلا نع ىهءنمواب ٌدرلا

 زابحخلاهبحاص ا ةقلاو نحسلا نما ىذلا قالا لاقو ىنعي (اممتءاجحن ىذلالاقو) ىلاعت أ
 ىمعسو نيذس عيسوط و نيح دعب ىنهإةمأ دعب كب ردتع قت دانسو لوقو ذندناىنعي(ةمأدعب ركداولا

 هي راسعمر هجن كو هن ار حاس

 0 وهد_و كالملاهبدارأوأ نب ريعملاوةنهكتلاوةرحسلا ةعاج عمشامملاهيدارأهنأاما عجل اظفلب |
 اي ؤرلارب_ءءالاعالجر نحسلا ىف نالاقو كلا ىدب نيب امج قاساا ىنفا نإ كلذو ميظعتلا لبس ىلع مدلل"

 كاف كا عنب. لاق نحسلا ىتافدإ_سراف كالملااومأ ىنلسرافدربدقتراصتخا هيف (نولسراف)

 قدصااريثكللا قيدصلاو طئابذكه يلعب رج لهنالاقي دصدا| مسا. 1( قيدصا اهيأ ( 5 .وباب ىأ(فس ١ (8١

 تأ ارقب عبس ىفانتفأ) نجسلا ىفاهآرىن !اهاب ٌؤر ريمعت ىف قدص هنالاقي دص هامس ل قو اطقبونك, /ىذلاو ا !

 ىلامجر اىلعل) ابؤرلاهذه أر كلما ناف(تاسباب رخو ر ذخ تالبنس ميسو فاد عبس نهاك اننايما (

 ليقواب ؤرلاهذهل» وأب ىنعي (نوءاعب مهلعا ) هتعاجو ثلا ىلاب ؤرلاه ذهل ؛ وأتب عجرأىنعي (سانلا |
 تالينسلاو نامسلا تارقبل!امأاب ؤرلا ثالتلاربعم فسوب لاق ىنعي (لاق) ْ علا ىف كتتازنم نوماعي مهاعلا ا ا

 ىلا هن هلوق كال ذؤ ةبد# نينس عبسف تاسرايلا تاليفسلاو فادكلات كا ارةبلاامأو ةرصخم نينس ,فرضملا | ٌْ

 ةداعلا بأدلاو عار زلا ف داع ىنعب ' (ابادنيدس عبس اوعر ,زائاسالا يدع ريخاذهر(نوعرزت) | ا

 هل. ف سىفةطنخلان ا كرتب مهما هل ةسقهوردف متدصحاف) داهمتجاو دج اوعرزاليقو |

 نماليم ءاقاوسر دا ىنعيي 000 ًانامماليلقالا) نامزلا لوط لعل يأ كلذو نمو لاو ودسفب الثا أ ٌْ

 هلوقوهوةبدجمل نينسلاتقو وهواضيأةجاهلا تقولرثك الا ظفح مه رعأوةجاهارد_ةب لك الإةطنحلا ||

 تملا كاان فك لح انام اللف الا ١ ءس وسل اهل ال5 كنس د د

 مشب انأهلوقو (هلي وأتب) مريخ ىنعي ( مكب أانا) ةعابجلاةمالاو مايالا ةعاجهنالةمأ نامزلا نم نيححلا

 ا لات ري علوقناك اه سمر خآوا منبفاع ترك ذاب ؤرلا تربع ةةيقحو لاحو أ أر بخ نوربهتوهنماذكمتم

 مهتيًأروتابث الاو دمةعاىذلاوهفرفختاباب ؤرلا تريعواهتج ضوهوانط 00 ذاذاايؤرلاتاو ًاهوحنو هريحوهوا

 و 0 روك امواهليطاب ا واهطيلاخت ىأ مالح ث ثاغض أ ىهىأ (مالحأ ثاغضأاولاق) رعملاو ريبعتلاوديدشنأ
 تردع نورك 2

 قاد ىأنم مىدعةفاضالاو تا ذل تربعتساف تغض دحاولا شيش

 ل١ ؛ وأتب نحنامولاهربغاي ؤراب ذرلاهذه عم مباع صقدق نون زاجو ناللعب راب اا فصوىاديازتدحاو )وهو عجاماو مالحأ

 وأةحرحصلا تامانملل لي وأنلا

 مهءاعرو صقب اوفرتسعا

 ليوأتى اوسبل م-هناو
 لاقو) نب ربا مال>الا

 لستقلا نم (اجن ىذا

 ى_حاصنم (امم)
 2غ ركاز ندحسلا

 هل_صأو حيطفلا وهلا دلاب

 الازلاذلا تدب افرك هذا

 ىلوالا : .غدأوالادءاتلاو

 نيفرلا براق :اةيناثلا ف
 ركاداو نسحلا نعءو

 الاذءاتلا بلقهنأ ههجوو

 ثقساون ركن ا مغدأو

 (ةمأدعب) هئم دهاشامو

 هناكلذو ةلب ول ةدمدعب

 ىفكالملا ىفتسا نيإح

 كالا ا ىلع لضعأو هاي ؤر

 يجانلا رك ذاهب اأن

 هايؤر هلي وأتو ف سوي

 هيلاهياطوهبحاصاي ؤ..و
 انأ) كلللا معورك ذ.نا

 انآ (هبوأتب 0

 هملعهدنع نعد ربخأ

 ءايلابو (نولسراف)

 هيلا قوثعبافىأ بوق

 هانؤرر» وا دق ل رعلوق ؛ذهبال كلذ هللاقامعاو قدصلا ىف غيابل || ءأ(قب دصا| اهم افسوب) لاةفهاتاذ فسوب ىلا هواسرافهلاس

 (سانلا ىلا م: ءجرأ ىلعا تاسراي رخ ا وريضخ تالي س سوفا عبس ناك 1 هب ميس ىفانتفأ) لوأمكءاجثيحهيحاصايؤرو |

 ىعمفريخوه (نينسعيس نوعرزتلاق) كتذحم نم كوصاخي و كوبلطيف علا ن مكناكمو كالضف (نوملعب مهلعل) هعابتأو كالملا ىلا

 هب روما ادوجو فةءاارمااربخ!ةروصفف مالا جرت اوبن سقورتف وق لل دنودهاجتووسالا ىلا انو ٍ

 اف)نييئادىأ نب رومأملا نملاحوهو لمعلا فب أد اردصما_مهوهكرحيبصفحو ةزمطلا نوكس (!أد) هنعربخي وهف دوجومهناك لءجيي



 ثي دحلا فوهريغىلاه ىمأ لكو نيح هناك ذفسوب ىسافوأهب ردنعوأهب رلهرك ذ دب ن !(هبرررك ذ ذ)ىبارد ل هلا ىبسأ :اف(نا طش *لاءاسناف) ةطرولا

 نيبام عضبلاوروهجلا دنعاعبسىأ (نينس ضب نحسلا ف ثب ف ءبس نحعسلاف ثلامل كب ر دنعىرك ذالمت لوا فسوب ىحأ هنيامحر

 اندامل (تاسباي رو ريضخ تالبنس عبسو فاجت عبس نهلك / ؛نامستارقب ممس ىرأ ةفول] ىناكلملالاقو) عيبش ١ىلاث الثا

 ثالم ىأر فاسو جرف

 ايؤردياولا نب نايرلارصم

 تارقب عبسىأ اره اه ةبيحم

 سباب رهن نء نجر نامس

 فامم تارقب 0

 نامسلا فادكلا تعلتباف

 تالباس عبس ىأرو
 اعيسواوم> دقت !دقرضخ

 تدصحسادق تاساب رخأ

 تاسبابلاتو:لافتكردأو

 اهباع نباغىت-رضالا ىلد
 هموق قدح لفاهريعتساف

 ليقواهترابع نس نم
 فسوب ءالبءادتا ناك

 هتاحن بيس ناكمثي ؤرلا ف
 عج نامس ايؤرلا اضيأ
 فاجلاو ةنيمسو نيمس
 لازطا فدىلاو لب زاهملا

 ةنامس هدعب سبل ىذلا

 فاحي عوقو ىف باسااو
 ءالعفو لعفأو ءافجملاعج

 هلح لاعف ىلع ناعمجال

 نءدنامسوهو هضرقن ىلت

 ريظنلا ىل -ريظنل هلا لج مهمأ اد

 ضيقنلا ىلع ضيقنلاو
 نا ىلع ةلالد ةبالا فو

 تناكةسايلا تالينملا

 مالكلانالرضااك اعبس

 اذهىلا هبايصأ| ىلءىثيم

 نامسلا تارقبلا ف ددعلا
 رضخلالبانسلاو فاكلاو

 رخآلا ىنعملوانني نأ ب جوف

 دوعل نم ىكاءانافةيانكلاءاهف(هب ررك ذناطيشااهاسناف)هسبحلطامواظماسوبامالغ ندعسلا
 رك ذينأقاسلا ناطو_كلا ىسناق ىنعم او نب رسسفملاةماعلوقوهوقاسناا ىلا مجرن :ايها هد انال وق وق

 نءىوأ فدوب رك ةفاشنا ىت> ىفاسأ|لجرلا كلذ ىلا ناط ثااةسوسو فرص نالاول !اق كالا | دنع هسوب

 ناىنعملاو ف مون ىلا عجرت ةيانكعلا ءاهنانب ريسفملا رثك ًالوقوهوىفاثلا لوقلاو فسوب ىل!اهفّرص

 ررضلا مفدىف «إ*.قولخ.؟ناعتساو هربغ نءجرفلاىغتب|ىتح لجوز عدب ررك ذفسوب ىسنأ ناطيشلا

 ماقمناك امل هنأالاةرئاجر رضا مفدى قولخلابةناعتسالا ناف مال_كاهيلع فسويا تذر عة فغكالتو

 اذهاذخاؤم فسوب راص مرجالةلاسرلاوةو.ذلا بص :م ىهو بنارملاف رشأهتيترو تاماقملا ىلءأفسوب |

 رك ذهاسنأ ني -فسوب نمناطيشاا نكمت فيكت اقناذه نيب رقملات ايسراربالاتانسح نافردتلا

 مدلاىر# مدآنبا ن«ىرح ناطيشلا نا ثي دا | ىف حص دق هنافةسوسولاءاقل ؤرط لا لغشب تاقعهبر

 ىلاءتو هناصبس هلوق و ع هيلعر دقي الف ةيلكسلاب باقتلا ن-هتلاز 'وركذلا كرت نءةرابعوه ىذلانايسألااماف
 وهتدات :«لافوعيسلا ىلا ثالث ةل| نيب ايوه دهاج لاف, عضبلا اردق ىفاوفاتخا ( نينس عضب نح.سلا ف تبلف)

 ةبآلاهذ هى عشبلانأ ىلعنب رسفملارثك اوةرشعلا نوداموه سابع نب لاق وعستلاىلا ثالثلانيبام

 باص ب هولاقوةنس ةرشعاتل' |كالذةا مؤ نينس سج ندا ىفاهلبق ثيل دق هرب نو ويش عام

 قركذا قاسلافسوب لاقل رانيد نب كلاملاقو نينس عبس نجع لا ف ف وب كرتو نينس عبسءالب !|بوبأ

 كرك ذوق ىنأ | مو بف كسبخل نايطال اليكو فود نم ت ذا م سوبايهلليق كب ردع

 ثبلاماطاق ىت الوافسوب هللا محر ملسوهيلعهللا لص ىنلا لاق نسحلالاق ةلظ تاقف ىولبلاةرثك

 0 رف سمأانب لزئ اذا ن<لاقو نسما ىب مثكب ردنع فرك ذاهلوق ىنعي ثبلام نجلا ىف
 فسوبهلاقف هفرعفسوبهاراماف نحسلا ف فسوب ىلع ل خد ليربج نا ليقر د:سريغب والسرم ىلعتلا

 نيماعلا بر ءالسلا كيلعأر قي نير هاطلا نبارهاطاي لب ربجهللاققف نيئطاخا نيب كارأ ىلام نب رذنملااخأي
 لاقنينسعضب نجسسلا ىف كنئبلال ىلالجو ىقز عوف ني -.مدالاب تثغتسانأ ىنهتيحتساامأ كل لوقي و
 كلل جوزعهللالوقي فسويل لي ربجلاق ب هكلاقوىلإب أ الاذا لاق مألاق ضار ىنعكلذ ىفوهو فسوب
 هئلالاقرثبلا برك نم كاحن نذل اقٌنلا لاق كيب أ ىلا كببح نفلاق دنا لاق كقزر نخ.لاقهنلالاق كقلخ نم
 ىد ابت ثغتسا فيكفلاقهللالاقءاشحفلاو ءو سلا كنعء فرص نفلاق هللا لاقاي ؤرلا لب وأنت كماع نفلاق

 اندو كااذ لبق تناك ىتلا نيس س4: ىوس عبسلاهذهو ىاكلا لاق ني:س عبس تضقنا امافاولاق كلثم

 ىأرهناكلذوهتلاهةبيدعاي ؤرربك الارصم كام ىأر نجسسا| نمهجارخا لجو ز ءةتلادارأو فسوب جرف

 ماتباف لازملاةاغف فاعتارقب عبس نوبيقجرخ مثرحبلا ند نجر دقن امس تارقب عبسهمانمف
 رضخ تالبنس عبس ىأرو ئيثاهنم فاجلا ىلع نيبتب موْئث مهرب مو نمنوطب ىن اخدونامسلا فامكلا

 مو نويل ءنواعىت-رضحلا| ىلعتاسب ايلا توتلاف ت دصصتس ا دق تاسباإب امرخ أت البنس عبسو اهبحدقعن ادق

 لاقو ) ىلاعت ل اوف كلنا "ارى هاي ؤر مهباع صقو نإ ربعملاو ةنهك- اود ردا م ئش اهترضخ نم قبس

 ”اللااهبأي تاسباب زحأو رضُخ تالبنس م. سو فاحت عب نإ ط ًاينامستار هب عم ىرأ ىناكلملا

 مهاكنأ ىنعي (نوربعناي قرللمتتكنا) ىايؤر ل وأتب قورب+ ف ارمثالا اهسأ ابى (ىاب ؤرفوتفأ

 ىىفوتفأ)» ءاكحلاوءاماعلا نم نايعالادار هناك ( ”الملااهمأاي) رخاعبسو ىنعم باسباي رو هلوق نوكيوعبسلا

 ىل: هنوق ىف نكيل لعفلا ىلع مدقتاذاهب لوعفملا نالوأ ني دهازلا نمهيفاوناكوهلوقك نا. ءالاب : رالف ماللا ( نوريعتاب ةرل مك ناكر
 نوئسحت

 هبالقت سم ناك اذا يمالا|ذط نالف ناك كلو ةكن اكربخان ؤرلل نوكي وأ تربعاب ور الواب ؤرلا تربعلوةناهمدض ة«نعرتأ:اذا هلم هيقلمعلا



 ) نجلا ىحاصاي) 5 وبي الودنن روكرثدفهللا لضف(نوركثيال سانلارثك أن كلو سانلا ىلعوانيلعمللا لضف نم) دي> ونلا(كاذ)

 نأىأ 1 رئاكاوددعلا فقرفتلادي ري( راهقلا دحاولا هللا مريخ نوق ةرفتمبار أأ) ةنبلا باصأو رانلا باهأهلوةك نحتسلا ىنك اساي

 هيرضلثماذهوةيب وب رلا ىف كراشيالو بلاغيالراهق دحاو براك نوك, مأكل ريخ ا ذهاكدبعتسي و اذهاكديعتسي ىتش بايرن وك
 الا)ةنانودنم(هنود نم) رصم له نماميتيد (151) لنا" نارام تالت (ةنوتاسار 00 ىلع اكن لوامطباطخ (نودبعتام ) مانصالاةدايعل و هدحوةللاةدايعل

 (ةزإباد 0 ديحوتلا كالذ ىنعي (هللالضف نم كللذ) رصبب الو عمسإلامصهي كاربصت نأالضف ىسن اوأ ىنجوأ كلم نم

 قحتسم هام ميمساك لأ يعةلادلا ةلدالا نممطتضئامي ىنعي(سانلا ىلعوانيلع) هللا لطف نءانقزر ىذلالهلاو كارمثالا مدعو
 مكقؤط ع ةطا ةيطالا (نوركشإل سانلارثك أ نكتلو)هدابعىلعهللا لضف نم كلذ لكف هيلا ةبادطا قي رطمط نيبوهتبنادحو

 0 امهاعدمهريغاو دبعو هندابعاوكرت مهمال ءييلعاوب نأ ىن اا عنلا هذه ىلعةللا نوركشيال مهرثك أ انا ىنعي

 تايم_بسمالع ةليللا قراساي لوقت كن حسلا ىلا امهفاضأف ع نيجسلاف سايت ر(يدسملا اش مالسالا ىلا

 مكيمس اهومتيمس ىنعمو | ةنل ا ناصصأورانلا باهدأهلوةكن جلا ىك اسايدي رينأزو< و ةقورسمريغاوبف قورسم ةايللانال
 اديز هتيم سلاف اهب ريغصو كلذ ريغوةراججو بشخو د,دحورفصوةضفو بهذ نمىتشةط 1 أىنع (نوقرفتمبابرأأ)
 هللالزن أام) دي زب هتيمسو دهن اع ( ٌراهقلاد-اولاهنلا مأربخ) مي ::الورضنال كلذ عم ىهوةفصلا ف نونيابتم طسوتمو ريبكو

 (ناطلس نم)اهتيمستب (اهب وهدح اولاىفاطخلالاقراهقلا دحاولا هللا مأةدارعلا وةيطالا مسا قاقحتساو حدملا فةفص مظعأ مانصالا

 سم (مك-حلا نا)ةن أ داحآلا رئاسكوه سياوريظنلاو كي رششلا مودعملاو نب رقا!نععطقنملاوهل_قوهدحولزي ىذلادرفلا
 من(هنالا) نبدلاو ةدابعلا || ىذلادحاولا هتلاوهف كل ذكس يل دحاولاو ضعب ىلا اهضعب مامضنإب رثكيدق كلذ نال ةفلؤملا ماسجالا نم

 سمأ) لاقفهبكحامنيب أ رهقوةب وقعلاب هقلخ نمةربابجلار وق ىذلاوهراهقلا ىباطخلالاق راهقلاهقلخ نم ئه ثيالوهلل كمال
 نبدلا كلذ اياالااو دبعتالأ || مانصالا هذهن ا ىنعملاوهللذوداقناو ملستسافهلاذ و ءوثلكرهق ىذلاوه .راهقلا ريغ لاقو توملاب مهلك ق املا
 تادىذلا تباثلا (ميقلا أ راهقلاهكلم ىفدحاولا وهةنلاوهيلعردقاهتتاهاو اهرسكن اسنالادارًااذاةروهقمةإيلذ اهنودسبعت ىنلا
 نكلو) نيهاربلا هيلع (| لاقفةتبلا ئئالاهن ًاومانصالازع نيب مث ف ىلاءتوهناحعبس ئش لكل بلاغلاوهو ْئهبلغيال ىذلا هدابعل
 (نوماعبإال سانلارثك أ دارأمنالةبطاخا يف ةينئتلابأ دتبا دقو عملا ظفلب نو دعت لاقامت اوهللا نود نم ىنعي (هنود نمنودبعتام)

 ةبوقعلان ا ىلع لدياذهو تادانج ةرادج ىهوابإب رأوةطآ ا اهوقيمسىنعي(اهوقيمسءامسأالا) نيكرشملا ن« نحسلا ىف نم عيج

 اذالهج ناو دبعلا مزات || ىنعي (ناطلس نماهبةللالزنأامإ) ةطآ اهومسكلبق نم ىنعي ( م ؤاباو متن ألا ةقيقحال ىنعملا نع ةيلاخ
 ىحاصاي) لاقفايؤرلاربع صالاوءاضقلاو جلا ناىنعي (تلالكحلانا) ناطاس ن.هاهمةنل |لزن :ًأامهلوقب مهيلعللاد رفةيمسنلا مشق رطب اعلا هل نكم ١ | «لهب ”سم 5 2-0 | هل ..كم ١ ||| هذدهمان انلانا نولوقياوناكم :ا كل ذواهم هللا سم الو ناهرب الواب مل ةتجالةطم انصالاةيمست نا
 دي ري (كدحأاما نجعل ىتلا مانصالاهذهال ةدابعلل قحتملاوه هنال (هاياالااو دبعتال أ سمأ) كلذ ىفهل كب رشال ى اعت هنن ىهنل او
 (هبر قسيف) ىبارسشلا (نوماعبال سانلارثك انكلو) مي 2 ميقتسا | نيدلا ىههنلاةدابعى هب( ميقلا نيدلا كلذ)ةط ا اهوميمس

 ىلادوعيىأ(ارخخ)ه ديس يح اإ)لاقفاهابورريمت ىلا عير دابعوتا ل“ اعدلا نم ماللاوةالسلا هيلع تيس .ةاناوالا

 8 ؟(رخآلااماو) هلم ناك م5 ار كلملا ىتسي و هتازنم ىلا عج رب كلملا باريش ب اص نا ىنعي(ا ارجسهب ر ىتسيفاكُدح أامأ نجسلا

 اهيلعناكىتلا هتلزنمىلاهدري وكلا هب وعدي من جسلا ىف ىتبمايأ ثالث ىه ةثالثلا ديقانعلاوالوأ هيقسي

 لك تف) هبلصيف كلما هب وعدي من مايأة ثالث ثالثلا لالسلاو كاملا م اعط بحاص ىنعي (بلصيف رخآلاامأو)
 امناايشاني , ارامالاق مالسلاو ةالصلا هيلع فض .وبل اوقاعمساماف هنع هللا ىض ,ردوعسم نبالاق (هسأر نمريطلا

 - بجووهنعاملاس ىذلا ىمالا نم غرف ىنعي (نايتفتسن هيف ىذلا ىمالا ىضق) فسوب لاق بعاناك

 نظلاف ىقحتو لع نعي (نظىذال) فسوب ىنعي (لاقو)إب رثو مأأيشامب أر دب كس :ريخ ىذا ايل عه

 قناه لقفركك الاكلملاوهو ك ديس ىنعي(كب ردنع فرك ذا) كلما قاس ىنعي (امهنم جانهنأ) لعلا ىندمب
 مايأ ةنالثاهتاف ةنالثلا نايضفلإلا 0 0 ل ا ل لل ا

 تياراملاقهيلصزارحلا عمسال و لتقتف ج رخت من مايأةثالثلالسلا نمت ًارام ىتاثال لاقوهيلعت انو اتفق 2 تان ةثالخ للملا : ترام قاثاللاةيسناع تنك ايفان نو كك مل لآ امىلادومتو جرحت مث نحسلا ف ىضمت
 كاله ىهو ةبقاعأ |نمهيلار حام ىأ تن أشواكسمأ نم هيف نايتفتسنام متو عطق ىأ (نايتم :فنهيف ىذلا مالا ىضقإ ف سو لاقفأ يش

 ولا قي رطب ناكناوداهتجالا قي رطب هلي وأ: ناكنا مالسلا هيلع مضسوب وهناظلا (امهنمجانهنا نظىدلا لاقو) رخآلا ةاحنوامهدحأ
 هذه نم ىنصاخيو ىنجربهلعل ىصقهيلع صفو ىتغصب كلما دنس ىتفص(كييردنع فرك ذا) نيقيلا نعم نظلا نوكي وأ ىبارشلاوهناظلاف

 لك ًاتفبلصيف) زايخلا
 هنأ ىور(هسأر نمربطلا
 نمتأرام لوالل لاق

 تالا ا وهاي حو ةماركللا
 امأوهدنعكلاح نسحو
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 هاربعتساا و ( ايكينأب ن أل بف ) لك كللاريسفن هبشي كلذ نال هتيفيكوهتيهام نايدب ىأ( هلي وأتباك_:ًابنالا هناقزرت ماعط يكن أياللاق)
 .اهامُهيني هنأوبيغاابرابخالاوهوءاماعلا زعقوفوهامب«_ف:مصوهبلصوف )٠*(  كلذ ص رتفاناسحالإبهافصوو

 تيل تعطتساولهللاو ىتفاي نجسسلا بحاصهللاققف ميهارب هللا ليلخ نب قحساانلا حيبذ نبابوقسعي حوا ب لمح
 فسوبايأر ال نييتفلا نا ل يقو تش نجسلات ويب ىأرتخاو كراوج نسحأو كب قفرأس نكلو كليبس جا 5 ندؤبلا

 لخدالا طق دحأ ىنبح ام هنناوف ىنابحتال نأ هلابك دشن أف سوبامطلاقف كاني ار ذنم كانببح اد قانا الاق 0 200 7

 ةأيمأ ىقبحأو باو تيقاأف لأى ا ومالب كلذ ين لع هدف ىتعىنبح دف ءالب هبح نم لع || , فسم نم ماعم ايل
 هوركملا نم كلذ قام )ءاملهالأس نيحامطاهزبعي نأ ف سوب رك امهابؤرهيلءاصةاماف تسخزب زعلا مدني دير

 هيلعفنليقوديحوتلاىلاءاعدلاوةوبنلاو ةزجتملاراهظا نمهريغ ف ذخ ًاواممل اوس نع ضرعأو امهدحال 00 لعجو
 كشالوريبعتلا لعدتمابلطا منأ كل ذوهيفا دق ةعاامم مظعأو ىلعأ علا فهتجرد نأ ط نيبينأدارأ مالسلا 0 1
 عطقلا ل يبس ىلعتابيغملا نعرابخالاهنككهن اامهماعي نأ دارأف نيمختتلاو نظل ا ىلع ىنبم علا اذهنأ ن : 0 رعي

 مالسالا فخ دين أ دارأف بلصيسامهدحأ نأ لع هنال ةزجتملاراهظاىلاامهاب ؤر ريبعت نعل دعامن َلِقو 3 م 3 يلا كوالا قي رطبايؤرلاريبعت ىلع دق أن اكبويغلا نءرابخالا ىلعر دقاذاو هنع قام ازجتي ا كلذو نيقيلاو 7 0
 || تبنالا هناقزرت ماعطاكينأياللاق) ببسلا اذملةزجتلاهلرهظأفرانلا لوخدورفكلا نمهملخيو || سف هنازنم تلهج
 | دارأ ل يقو ةظقيلا فهربخكتربخأ الا كمون ىف هناقز رت ماعطاهكيت أي اللوقي مونلا ىف هبدارأل يق (هيوأت ترغومددبب وجاف هيك

 امككريبخ أ ىنعيولي وأتب اكن ابنالاهن الك أو هنارعطت ىنعي هناقز رئاكل وام نم ماعطاككينأيال لوقي ةظقيلا ىفهب ا

 ديامونولك أتامب كن أ ولاقثيح مال ااوةالصلا هيلع ىسع ةزجتملثماذهو متاك أىتمو متك أ ياعا 3 موتك ؟ماعط ىأراكيلا لصين بقي[ اني نأ لبق) يفاكبلا لسيد تقولاو هنو هردنب || ٠مل: (لذ) كداب
 معلا اذه كل نبأ نفةنهكلاو نيفارعلا لعن ءاذه مالسلاوةالصا|هيلعهسويلالاقف متنوبف نور بابي رابخ رطب ١
 (ىفر ىناعامئاكلذ) هبامهربخاىذلا لعلاوةزججملا ىلا ةراشا كلذاناوفارعالو نهاكباناملاقف يداي (ىبر ىنداعام)
 ناف (هللابنونمؤي.ال موقةلمتكر تىنا) هينماعلعوىلاهاح وأهلنا نم ىحو هب اكتر بخ أ ىذلا اذه نا ىنعي يو نتا ىلاهب
 اهكرتمئةللا هذ هىفالخ اد ناك مالسلاو ةالصا| هيلعهناهللابنونمؤببال موقةإم تكرت ىناهلوقرهاظ تلق 559 01و
 ديحوتلا ىلعمهدوجولاىلااورهظواو دلو نيح نم مالسا اوةالصلا مهيلعءايبنالا نال كال ذك سمالا سلو 36 50 0
 لأ ئثلل ضرعتاا مدع نعةرابع كرتلا نالوالا نيهجو نم باوجلا تلق تكر تهلوق ىف كرثلا اذه ىنعماف 3 0 0 ٍ
 || وهوىناثلا هجولاهنععجروهكر ئمثهيفالخادناك دقنوكينأهطرسش نم سيلو ةرملابهيلا تافتلالاو د ا
 ناك دقو كلذكهدنع نم عيجورفاكوهوزيز علا دنعناك املمالسلاوةالصلا هيلع سون نا برقالا ىلا ا 5 4

 مهو) هللا نونمؤيالموقةلمتك رتىناهلوق حص حيحصا!ناميالاو ديونلا ىلع فسوب ناكو مهني و كئلو لم تضفر فال
 هوقاف مهةظفلرب ركتوهيلعاوناك امىعمهتفاويلومهنع ضرعأو مهتلم كرقف (ثورفاك مه ةزخآلاب | سيو ١ لإ
 (ٌبوقعبو قحساو ميهاربا قابأ ةلمتعبتاو) هلوقوداعملل مهراكناةدشل ديكوتلل نورفاكمه ةرنآلاب مهو أ 4 00

 ءايبن أ اوناك مهلكهءابآ ناوةوبنلا تب لهأ نمهنارهظأةزجمارهظأوةّوبنلا مالسلاهيلعفسوبىمدااملاا 1 0 .٠
 ةوبنلا تيب لهأ نمهناو مهدال 0! نيمنامالالاوتالسلا هيلعمنس وب رهظأت وخلا قتعيف رلاةلزتماوقلخلا || ” * ل 1-0 0 دنعايندلا قايلعلاةجردلا مهوةلاسرلاوةوبنلاب ني روهشثمبوقعي و قحساو ميهاربا ناك ال ليقو ا ا 58 ه9
 ناءانعم (ئش نمهئاب كرصننآانل ناك ام) ديحوتلا نمهيلامهوعديايفءيمأوعبطب و ةوقاوعمسل أ م ريل هلبآلاك ذو

20 
 هرابخا نم رك ذ ام
 (انلناك ام)هكرتمثهيفناك هناالءادتبالا كرتهبدارملاوهلوق عابت |ىفامهتبغر ىو. ) بويغلاب

 كرسن نأ انل ىتبني ناك اه كرشلا نمانمصعر هتلاسرلانافطصاو هتوبنلاراتخ امل ىاعتو هناحبس هللا

 | ناكموشىأ ئش نمهنابك ارشن نأأءايبن الارسشعمانل حصامانل ناك ام ف اشك !بحاصلاقو دح أ نم ىقءاجام

 نم
 لاق م هريغوأ نص ناك ئثىأ(ئيث نمهنلاب كرمشن نأ )ءايدنالارسشعمانل حصام

0 

١ 
9 

0006 

 تا يا ا تع حتاك

8 



 هلهأو زيز علل مط ىفري ىضلاو ىأر مطر هظ ىأع ادن م طادي ىنعملاو هةذحيسي|و هو هيلعهرسفي|مةلالدلر مض ههلعاف )م طادبم) نطاحو 1 ظ

 لاخلا رذءءادبال هندحسيل) كالذريغو ىصلاةداهسو ىدبالا قر صيمقلادقك هنءار لعدهاوشلا هد( اوأرامدعب نءإ ١ ظ

 (019 اه>وزاة ارملالارثت زنتسابالا كلذ ناك امولاةااوليقا |ىلعرتسلاءاخراو 0

 نمهمصعب مل نادنأب فارتعالا عم رمالا كلذ نم هب لزئام هن ف شكيل هللاى اةبغرءاعدلاىلا عزفو هللا ىلا أ

 هلوق و هبهفطاو هللا ةمصعبالا ةيصعملا نع فا ارصنالا ىلع دحأ اردقيال هنأ ىلع كلذ ل دفاهيف عقو ةي ةيصعلا ||

 ىلههسوي من ماورصتقين أ اودارأ مهنا كلذو ىأرل ىفهباحص وزي زءال ىنعي(مط ادبمث) لجوزع ||
 قلاب مهرب سانلا دنع ىتحضف دق ىناربعلا دبعلا كلذ نااهجوزل تلاقةأرملانا كلذ لاخلا كو ضارعالا |
 اوأرام دعب نم) هسح ىأرفهسحن نأاماو سانلا ىلارذدعأو جرخاذىلنذأتنأاماف هسفن نعهنداوردق أ
 باهذو نوييديأ ءاسنلا عطقو لفطلا مالكو صيمقلادق نم هنءارب وفسوي قدص ىلءةلادلا ىنعي (تايآلا ا

 اهيف مهيأ نورية دم ىلا ىنعب (نيح ىت>) نجلا ف ْففسوي نبحيل ىأ(هننجسإ )هت ؤردنع نطوقع أ
 ىدسلالاقهسرف نيئس سج ىلك- !!لاقو نك 0 ور كعلاقو سانلاةلاق م مطقنت نأ ىلاءاطعلاقو | أ

 نب ديلوالاناكن امالغامهو (نايتف نجسلاهعملخدو)أر !!بهمه نم سويلاريهطت سدملا كلذةنلا لعج |
 دقن اكو هباريشبحاصو هيقاسرنآلاو هماعط ب حاصوهزايامه دحأر بك الارصم ثال٠ قيامعلا ناوز

 هلايتغاو كلملاب ركتملااودازأر صم فارشأ نمةعامج نأ كلذ ف ببسلا ناكو امه سف كلملاامهيلع بضغ |

 عجر ف مدن قاس ل! نا مث كل ذ ى ل ااباجاف هب ار مشو هماعط ىف كاملا امسي نأ ىلع الام نيمالغلا نب ذطاونمْضفهإمقو

 ناف كلم ااهبأ لك أتالقاسلا لاق كلملا ىدي نيب ماعطلارضحاماف ماعطلا مسوةوثرلازابخلا لبقو كلذ نع
 زابخلللاقوهرضي لف هبرشف برشا ىقاساللاةف موم.سم بارمث) ناف برهن الز ابل !لاقو موهسم ماعطلا

 فس وب ناكو فس ,ول عم اسبف-امهسحب كل | صاف تكتلهف ةباد ماعطلا كلذ ند مطافىاف كمال .لك

 اذهب رحالف مي مااا ًالاقق مالحالاربعأ ىنال اوقي وهماعرشني لعج ندحسلا لخ داس

 ابرجيااملاحامتا ايشايأرامدوهسم نبالاقأيشايأر دقا :وك,ن أر يغ نمهال ا سفاي و رهلايءارتف ىتارنعلا مالغلا |[

 امهنأاركذفامهمأش نعاطأسف نامومهمامهو فسون!مهآرفةقيقحاي ؤرايأر دقاناكل ب موقلاقو ف سوم أ

 كال ذف هايأرام هيل ءاصقف ات ارام”ىلعاصق فس .وبلاقفامهتمعدقايؤرايأردقوامه_سحدقو كللل نامالغ |[

 مسابار جت بنعلا عسا مدع ىنه. (ارخرصع ًاىارأ ىف )كلا بارسشبحا اصوهو (امهدحأ !لاق ) ىلاءتهلوق ْ

 لاقدنا كلذو نام ةغلب بنعلار ما ليقوارج ًريص, ىتح نبل خبطي ىأرجآلا خبطي نالفلاقي هيلا لؤيام ||
 ىف كلملا شاك ناكو اهتينك تنزع ديقانع ةنالثاماعو لمح لصأ هيفاذاو نات سب ىفىناك مانملا ف ت كنا ار ىلا

 ىسأر قوف لج ًاىئارأاىلا) كلا ماعط بحاصوحو ( رآلالاقو)هب رمشف ثمملا تقسو هيفاهترصعف ىدي ّْ

 ةمعطالا نول اوزيل اهبف لالس ٌتالثىسأر ٌقوف نأكمانملا ف تيار ىنالاق هنا كلذو ( هنمريطلا لك انازيخ ||

 ن. كارئاناإايؤرلاهذه ىمأ هيلا لؤراموانب ا رامرب مفتبانربخأ ىأ(هل. وأتبانثبن ) اهنم شونتربطلا عابسو |[
 لاقفهناس>|ناك ام كاحضاا لئس وعلا ىنععانه ناسحالاوأي ٌؤرلا ةرابعب نيااغلا م ىنعب (نينسحلا

 ًايشدل عج دحأجاتحا اذاو هيلع عس و دح ىلع قاضاذاو هيلعماقوهداع سبا ىف ناسنا ض يمعاذا ناك

 اموقهيفدحو ندعسلا ل خدام هنا ليقوةالصالهلك ل يللا موقي وراهنلا موهرةدابعلا ف دهتحاذه عمناكو أ

 ىتفايكيفهللا كراباولاةفاورسشب اواو ربصا لوق, وموبملس لعف مهنْزحلاطو مهؤاجر عطقناو ,هؤالب دتشا |[

 أل هلح قيليالاميهايانهتبلاطموءاسنا|ديكب ةيلبلاهتاظأ ل مالسااوةالصل!هيلح هسوبنأىلءلياد ةبآلا |

 هللا ص نب فس وبانأ لاق تن نبأ نفكراوجىنانل كروبدقا كثيدحو كقاخو كهجو نسحأام [!

 اهدبىف همامزالولذاليجوا طاع اوطمناكو

 هلاذبنأ تئمط نسنقو

 وأ اطهرخسرو نجسلا
 تاظو نويعلا هيلع فاخ
 لجحلااهأجلاف نونافلا هيف

 نم لحولاو سانلا نم

 باخلابتيضر نأ ىلا س ايلا

 باهذلا فوخ ناك“
 نمتعنماذاهريخ ىئتشنل

 نامز ىلا( نيحىت- )هرظن
 نجسي نأ تحرتقااهناك
 نوكيامرصبتىتحانامز
 نجيسلا هعم لد د هثم

 هزابخ كللملل نادبع(ناينف
 الخداف مسلا ةمهب هي ارشو

 فسوب لخد ا ةعاس ندعسلا

 ىنءم ىلع لدي عمنال
 عم تجرن لوقت ةبحيصلا
 هل ايحاصم دب رثري_مالا

 امط هوخدن وك, نأب جيف

 لاقل هل نيبحاصم نجسلا
 ىنا)هيب اريثىأ(امهدحأ

 ىهو مانملا ىفىأ (ىاارأ
 رصعأ) ةيضام لاح ةياكح
 بنعالةيمتاينعىأ( رج

 ةغلب رجاوأ هيلا لؤيام
 لاقو) بنعلل مما نام
 ىلا)هزابخ ىأ ) حالا

 ازيخ ىسأر قوف لج أ قارأ

 انثنن هنم ربطلا لك

 هاني ارامل وأتب (هلي. وأتب
 (نينسغا نم كارئانا)

 انيلا نسحأف ريقفلا لع عسومو نوجا عنو نع رملا ىوادن كناف نجسلا لهأ ىلا نينسحلا نموأأي ؤرلا ةرابع نونسح نيذلا نما

 اهتفطقف بنع نم ديقانع ةنالث اهملعةل مح لص اذاف نات ىف ىاك تن ًارفاىنا را اتسم ال ا ارامل وأب ١

 اهنم شهنتربطا] عابس ذاذ ةمعطالا عاون ًااهيف لالست الث ىسأر قوف ناك تير ىفازابخلا لاقو هتيقس و تألم اساك قاهترصعو



 ءل ةب ناندر أ ىأامت> وس لي رثىدبت ءطقفمدللا مطف' تنكل اوقناك اهئ روج و( نبي دبأ نمطفو) قتاوعلارو ديلا ف ثضاح تل ناذو

 7 كلوفوح هللاشاحو رمعوبأ ًارفوةللاهي زنتو للا ةءاربهنلااشأح ىن- هذةءاربلاوهيزغتلا عضوم تعضوفرجلا فووح نم فرح ىهوديزا ثاح

 بجعدلاو زكلا تافص نمهللإهب زنت ىن_هملاوةريخالا ف لالا ف ذهل شا هريغوهزن, وأرمب نم نايبلهننلاق ملةءارب لاق هناك كلا قس

 هإثم ليج قلخ ىلع هنردؤ

 | كلذ وه لوقت (هيفىنتنناىذلا نكءذفتلاق) ناطيشلا نمحبف الن أاهبفز كراك املا نم نسحأالن اعابطلا ىفركراسم
 ىف نتروص ىذلا ىناعنكلا

 دس . ةنلسف

 ةغلام ءاتب ماص»ة سال و

 خابلا عانتمالا ىلءلدب

 ىهناكديدسلا ظفحتلاو

 5 دهن وهو ةمصع

 هيلع فسوب نأ ىلعىلج
 هب رسفام ”ىرب مالسلا

 عطأل نلقمث ناهربلاو

 (ه مآ املعض ل نئلو)

 ىهوام ىلا عجار ريمشلا

 هبد ىضآام ىنعملاو ةلوصوم
 هلوققاكر اجلا فدخل

 فسوب ىلإ مجري ريمصلاو

 دايا ىرص ل عفي ل نألو ىأ

 [فاالاو نسبحيل (ناجسيا)
 نون نم لدب انوكيلوف
 نم) ةفيفحلا ديك أتلا
 قارسلا (نب رغاصلا

 قرس ىايالاو كافسلاو

 !ابنقتب وةيكدلملاهل نتي: وهلا ج ةبارغلةي رسشبلاهنعنيفن (مي رك كلمالا | هنا ارشباذهام)

 'ناتتفالا ىف ىنترذ_هلالاوهنروص قح هنرّوصنإ نكن !ىنعتهيفىنتلم نكسفنأ 2 )١14(

 يتلا نيك اكسلاب نهيردبا نعطقي ناعجو ىنع ( نهيدبأ نعطقو) ىلوأهجولا اذ. ههىلعةبآلا لو لاق |
 || || اف دهاجلاقفسويب نيب ولق لغ_ثو نوتشهدلمالا ندحيلو جرتالا نعطقتب نومأ يسحب نهو نهعم
 | راب عوار ةناباريغ اعلا ة!مسالابابت |ىت> نودي 1 نب اةداتف لاقو مدلابالا نسسحأ |

 | اذهنا) ارشباذه نوكن اهللاذاعم ىأ (ارمشب اذهام هلل شاح) ةوسنلا ىنعب ( ناقوإ نونم ةعاج

 أ( زك ردقهنالفسويل طرفملا ميظعلا نسحلاتابثا !ذه نمدوصقملاوهللا ىلع ىنعي (ميرك كلمالا
 | ثعاوب نم ارهطم كلملا ناك املل_قواكل مهنو ؟(هنفصو كال ذلف كلملا نم نسح عال نأ سوفنلا
 | نكلذقتلاق) ىلاعتهلوق © كلذب فسوب نفصورشبلل لصحتىتلا ثداوملاوتافآلا عيجو ةوهشلا

 ىذلا نكلذف هتيؤر دنع نشهدوفسوب نيأراملةوفالزي ز علاةأ يما تلاق ىن-عب (هيف ىننتملىذلا 0

 قاعنكلااهاتف اهفغشدفزب زعلاة أسما نا ناق ني- نه دن ءاهرذع ةماقال كلذ تلاقأ-: او هتبحن ىف ىننتل
 اذهف ل قتلو نكلذف تااقفاشكلا بح صلاقو بهذو ساجلا نم ماقامدعب لا نكل ذف تلاقامت او ابح |

 نطوقب ينوملا ىلاةراشا نوك,نأزوجب وهب نتف و ب<نأق 'ةدعتساو ن حلا ىف هتازءملاعفر رضاح وهو
 ةأىمان ام هيف ىنتملم نكسفنأ ف ننروص ىذلا ناعنكلا دعلا كلذوهلوقت ىناعنكلااه درع تقدع

 ىذلا ل عفلا كلذ نم عنتماف ىن-عي (مصعتسافه- فن نع هتدوار دقلو) تلاقف تاعفامب تحوصزي زعلا
 | مثهتتي قر دنءاهءاصأام نوباصأ-ق نهناو نهنماهيلع ةمالمالهنا تماعاونال كلذب ترصصامناو هنم هتبلط

 .نإقاءيل ىأ (ننجسيلإ) هيلا هتوعداوف ىنعواط» ناو ىنعي (هسمآام لعفيإ نئلو) تلاقزب زعلاة أمانا
 كنالومعطأ ف سويلةوسنلالاقف نين اهملاءالذالا نم ىنعي ( نب رغاصلا نءانوكيلو) سيحلاو نجسسلاب
 || نجسلا) برايىأ(ب رلاق) كاذب ةأرملاهتدعوت نيحةيصعملا ىلع نجلا فسوب راتخاف هيلا َكّتعدامف
 ىلا عع رصتلا ن٠ اجورخاعيج نييلا هفاضأامناوةصاخا مناك ءاعدلا نال يق (هيا|ىتوعدبامم ىلابحأ |

 | نهبلاءاعدلا ةفاضاتحص كنالوم عطل نلقامل نهنال قو نهسفن أىلاهنوعداء.ج نهنا ل يقوي رعتلا

 | لأسين دبع ىلوالاو نجس اب لشي ىلا ب> ندا لقي لول مهضعب لاق نوترض < ناك هنالوأ اعيج
 ا ىلانالفابصلاغي نهملا لم ىأ ( نهياابصأ) ىنم ندر ام ىنعي ( نهديك ىنعفرصتالاو) ةيفاعلاهللا |

 أ( ةفص قحتسي نمينك ءانعم ليقو نيبنذملا نم ىنعي ( نيلهاجلا نم نك أو هقاتشاوهيلالاماذااذك |
 || هللاباجاف ىنعي(هب رهل باح .:ساف)ةلاهج نعهبكنر باهتاابن ذ بكرا نم نأ ىلع ليادهيفو لهجلاو مذلإ ظ

ميلعلا ) هريغو فسوب ءاعدل ىنعي ( عيمكاوههنا نه ديك هنع فرصف) فدوب ءاعدىلاعت
 ١ ١ قوهلاح ىنعي ( 
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 قة

 ةباآلا
 (هيلاىتوعدياممىلابحأ نجسلابرلاق) اهدي دوت فس .وب عم.ساملف اريسحري محا ىل ءريصحلا فل صحاريمأ رب رسلا ىلعري رحلاف
  نحلابرلاقهب رىلااجتلافارساهسفن ىلا هتعدفهبةد>او لك تنتتفاوأ ك:الوم تب جو كييلءامهل نلق نهنال نوملاةوعدلا دذسأ
 ىلا ليملاةوبصلاو نوبلالمأ ( نهبل!ابصأ) ةمصعلا بلط ىف هللا ىلا هدم عزف ( نه ديك ىنعفرصتالاو) ةيسمعملا بوكر نمىلا بحأ
 ١  ىودجال نم نال نوماعيانولمعبال نيذلا نم( نياهاجلا ن٠ نك أواه-ورواهميسب بطلا هل اوبصت سوفنلا نالايصلاهةنموىوم لا

 (هب ره با>تساف) لاق ءاعدلاو فرصلا بلط ىنعم نه ديك ىنع فرصنالاوهلوق ىف ناك امافءاهغسلا نءوأ ءاوس لعب نمووهف هماعل
 ( ملعلا)هملا نيثحتلملاتاوعدل( ميمسلاو ههنا ره ديكهنع فر صف هءاعدةللا باج ىأ



 00 لاحوةيفخ ىفهنالاركمبايغالا ىمسواهمقمو ىتاعنكتلااهدبع

 لقعنال ىتحاوباقهبح بخ ىلكلا لاق باقلابفاغشلاةطاحاك اهبلقب طاح ا دقهب_حنالبقو باقلا

 فافعلا نماطاثمأ ىلع بحب امتك رثثيحرهاظ نيب أطخ ىف ىنعي (نيبملالضىاهارنلانا) ةاوسايش

 ىمسامناو هبنث دحنامو نطوقب اخيلز تعمساماف ىنعي (نهركميتعمساماف) اهاتف ت.حو رتسلاو ا

 هند رن أن دصقفهلاجوهن- سح عرط فصو ناكو فسوب ةن ْؤ ركلذب نباط نينالار كم كلذ نطو ْ

 تاسرأ) اركمهامس كلذلف اهيلع كلذ نيشفاف نهتم ك-تساواهرس نيبلاتشفأْز زعلاة أسما نأ لبق ليقو أ[

 تذل بهولاق نهدنعاهر ذع ميقت نأ تدارأ ف سويلاهتبح ىلعاهنماي نهمابتعمساملاهنا ىنعي (نبلا ||
 اهنريعى اللا ءالؤه نوبف اهتنيدمفارسشأ نمةأ ىمانيعب رأت عدو ةفايضوة ولو نط تعنص ىنسعي ةدئام ||

 ريبج نباو سايعنبالاقو اهيلع نكت دناسمو قرامت نط تهضوو ىنعي ( "اكتم نط تدتعأو)

 دقف 0 "وعد نم لكنال “اكتم ماعطلا ىمسامتاواماعط ىنعي اكتم دهاجوةداتقو نسملاو |

 دنعان ”اكتا لاقي وةراعتسآلا ىلع “اك: ماعطلا ىمسفاهباعءركحتب و سا دناسو هلتددعأ ||
 ىهنعىببهنلاءاج كالذلو ثيدحلاو بارشلاو ماعطلا د:عديلع ”اكتام 'اكتلاوه دنءانمعط ىأ نالف أ

 عطق ع ّئش هلك و هلبقو جرزنالا ا[ را الإ توسيع تاو كلل تثدحلا ا

 ةوسنلا تعدودئاسولا تعضوو ةمعطالاوهك .اوفلا ناولابت يملا تني زةأرملان الاقياهم زحب وأ نيكسلاب |[

 نيكس ءاسنلا ع ميا او) تسون بحايل“ ىاللا ْ

 تلاقوىن-« (ْنييلعجرخا تلاقو) نيكسلابهك اوفلاومحالا ناك أين نهتداع نمناكواهب لك أتل |[

 هتأبتخاوهتني زدق تناكو فسوب نوياع جفن اهتفلاخ نم فاح ناكوةوسالا ىلع جرخا فسويلاخياز |]
 دقفس وب ناكوهتي ٌؤردنع نشهدو هنمظعأ ىنعي (هنربك 0 ةوسنلاىنعي(هنب ًاراماف)رخ ناكمفف |[

 ىلعرد_بلاةإيلرمقلا لضفك نسحلا ىف سانلا لع هس وب لْضف ناكة مركعلاقو نسحلا رطش ىطعأ ||
 ثبأر م1سوهيلعةللا لص ةهللالوس رلاة لاق هنع ىلا عت هللا ىضر ىردخلا ديعسوب أى ورو موجنلارئاس |[
 ناك ةورذ ىلأ نب قدسالاقود:_سريغب ىوخبلاهرك ذردبلاةايلرمقلاكف سوبءامسلا ىلا ىف ىرساةإيل ْ

 ل-جوزعةللاهقلخ موي مدا ىسح ثروهنالاقي وناردجلا ىبعههجوألا الررصءةقزأ افر اساذا فاسو

 ىأهنربك لاق سابعن/ نع ةياورىفوهيلا نآهم ود سمأ نطاهةيلاعلاوب أ لاقو ةنملا نم جرخ نأل بق

 جاجزلالاقلوقلا اذهةغللا لهأرثك أر لكك نأو حرفلا نم نذحلاق كاحضلاو دهام نعدو<“و نذح

 نالهنضحدق ءاسنلا لاقي نأ زوجالهنالاذه نم نمت هنربك ؟ىءاطاو ةغللا فةفورعمت سل ةظفالاهذه |||
 اذاةأرملانأكلذو جرخاهلف الا فةظفللا»ذ-هتحصناىرهزالالاق لوءفمىلا ىدعت.ال نضح ْ

 اذهىلع تفاعلات ريك ًااهملاقيف رايكلا د ىلإ اراغدلادح نمتج .رخدقف ضيحتاملوأتضاح ا

 ةبانكلا اجل سوا ًاهلوق ىفءاطاانلعج مالا نتاع نت اند ةباو لا تحض نآف اعلا ْ

 نم ناك اميرف ضيح مث ناكن اف ضيحتواهدلو تطقس أ ام رفع :زفوأ تفاخاذاةأرملانالل- دقو |

 وهورخا اهجو لمت< هنأ ىدن ءو ىزارلا نيدلار فن مامالا لاق هني أر نيح ف سوي,ىمأ نم نطاهامو نوعزف |[
 ةباهمهيف ندهاشو تابخالاو عوضخلار اثوةلاسرلاامسو ةوبنلارون هيلع نير نونالهنربك امنا نيعا ||

 ميظعلا لاجلا كلذ ناكو نوبدادتعالامدعوحوكنملاوم .وعطملاىلاتافتتلالا مدع ىهو ةيكلمةببهو ||[
 نييولق ىفةباهملاو بعرلا عقووهنمظعأو هنربك امرجالفةلاخا كلت نم نيككتف ةديطاو ةييطاكاّتانورقم

 (كناي(تزاعر ا
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 باص ىتحةدلجلا ل خدهبحنا ىنعملاوبلقلا فالغاهط لاقي باقلابةطيحمةدلج فاغشلاوابح اهقلع

 تقشعر زعلاة أسما نطوقو نيايتغا( نهركم )ليءار(تعمساماف) باوصلا قي رط نعد هب واطخ ىف ( نيبملال ض ىفاهارثلانا)

 اهيلع هئيشف اف اهرس

 نهنعد ) نوبل اتلس دأ)

 ةأرصا نيعب رأت عد لبق
 تا رتل سل

 تأيهو (تدتعأو)

 ن) داتعاا نم تلعتفا

 هيلع نأكتيام ( اكتم
 كلتب تد_هق قرامت نم

 نهدوعق ىهو ةئيطا

 قنيك اكسلاو تائكتم
 دنع نشه دن نأ نهدبأ

 نع نلغشرو هستؤر

 نييدبأ عقتف نهسوفن
 نالاهنعطقتف نويدأ ىلغ
 تعقو يشل تهءاذا عيكتملا

 لك تن آو) هدي ىلع هدب
 اوناكو (انيكس نونمةدحاو

 نامزلا كلذ ىف نواك ايال
 مجاعال لفك نيك اكسلابالا

 (نسييلع جرخاتلاقو)
 مصاعوىرصب ءاثل ا رمدكب
 اماف ).هريغاهمضب وةزجو
 هنمظعأ(هنربك م

 قئارلا نسحلا كلذ نبهو
 لضف ناكو قئافلا لام لاو
 ىف سانلا ىلع فسو»

 ةليارمقلالضفك نسحلا

 ءامسلا موحنىلعردبلا
 ةقزأ ىراس اذا“ ناكو

 ههجوؤل الت ئىرارصم

 هبشي ناكو ناردجلا ىلع“
 ليقوهب رهقلخ مون مذآ

 هند-ج نم لاخلا ثرو

 ىنعع نريك اليقو ةراس

 اذاةأرللات ريك ألاةيلوعفمىلا ىدءترالهنالهنضح دقءاسنأأ لاقي الذا تكسلل ءاطاو نضح

 مقرب لاجل اذرتساو هللا فخ هلوقريسفتلا|اذه نمذخ أ بيلعل اأن اكورخدلادح ءء جرح ضل ب اهنالربكلا ف تاخدهتقيقحو تذاح



 لاقف هاش دهشوربدقتلاو (نيقداصلا نموهو تب ذكفر د نم دقهصيق ناكن او نيب ذاكلا نموهو تق دصف لبق نمدق هصيق ناكنا)

 نعهعف دن ىهواهيا لبق هنالوهقشيؤ هصيق مداقم فرثعيفاهقحلي ا اهفلخ عرس هنالةقداصاهنا ىلع بق نمهصيق دق لدا من اوهصبق ناكنا

 لابقتساللىتلا نا نيب مجا م اوربداهطلاقب ةهج نمو لبقاهلاقيةهج نمءانعفرب دو لفريكةاماو لبق ئمصيمقلا قر ختي ؤاهسفن

 هقدصو فسوب ةءارباعو ( ربدنمدقهصيق) ريفطق (ىأراماف) دق هصدق 215( ناكدنا عي نا ى :ءلانال ناك نبب و
 ط0 ب ساساااالللسسسللسسلسسسسو . - 1 ١

 مدهاجمو ةداتفوةمر كعو نسحلا لاقوة ارملالاخ نبا ف سوي دهاش ىصلا 8 ه ناكل يقهيحصلا ىف أ 7 ُْ 7

 نءدقهصيةناكنا) لاقف كف ةأرملامعنباوه ىدسلالاقوىأر اذامكح الحر ناكمنكلو ا ماص ْن 7 0 7
ُ اذه ناوأ أوس كلهاب

 وهو تب ذكف )فلخ نم ىأ( ربد نم دق هصر ةناكن اوةنيبذاكلا نموهو تق دصف) مادق نم ىأ 

 ةالصلاهياع فسوب نعةمهنلا ىف 1ىىوقأ نوكياةأ أرملا لهأ ن مدهاشلااذهناك اماو (نيقداصلا نم لير جالوعو مالا

 نمهنعةمهنلا ىفاومال_ىلاوةالصلاهيلع ف سوي ق دص ىلعةلادلا تامالعلاةرثك نءدجوام عم مالسلاو )نأ ديك نم) لاجرلا

 فسوباودهاش مهئااهنموهتديس ىلا هيدي طسبال كوامملاو#ًرملاهذه كوامبرهاظلا ف ناك هتااهنم هوجو || تا) اهمالواط باطحلا
 01 31 قاخل) ناك فهوجولا لك ابشنيزتدق:ًارلااوأو مهئااهنمو برهبال بلاطلاواهتمابراهودمي || نمل (ميظع نك دنيكا
 0 ل سبام سوااسماو 164 زال اةدلا ف تسوي اوقرع ىهنااهئمو ىلوأ || سم شعاب ! ديك بالا
 املف قب (ربد نمنق هميقياراملف)اي ًاهقدصب هلدهاشلاّة دا 00 ام ىلا تامالعلا هع و . لاجرلا نباغي كلذيو

 ٌفسو:ّةءارب وهنأرماةنايخ فرعهفلخ نمدق مالسلاوةالصا|هياعّفسوب ٌصيقةأرملا ٌجوزريفطق ىأر || نيعمن مم تاي رصقلاو
 نم ىنعي (نكييكنم) عيذصلا| ذه ىنعي (هنا) ريفطقاهجوزاط لاق ىنعي (لاق) مالسلاو ةالصلا هيلع م نعوم م سلام

 ءاماعلا ضعن نعو قئاوبلا

 ارثك ًاءاسنلا رم فاخأ ىتا

 ناطيشلا نمفاخأ ام
 ديك نا لاقى اعت هننا نال

 قاخوىلاعتهلوق مي الإ لا فاسو فيك تلق نان (ميظع نك ديكنا) نكركمو نكيليح

 ةبسنلابوهفافيعذ قاخ نا نالا نوك امأتلقءاسنلار كم نم مظعألاجرلار كمناك الهو افيعضناسنالا

 ءاسنلا هيكمظعامأو كلذ وحنولابجلاو ضرالاوتاومسلاوةكنالملا قا «نم مظع وهام قلخ ىلا
 نهداىم ماما ىفديكلاو ليحل اوركملا نم نطنالرم دبا يحل 5 نمط اووف تالا ادعي حركت

 كلذو دهاشلا لوق نم مظعن ءركديكن ا نك ديك نم هناهلوقناليقوبابلااذهىلاجرلاهيلع رد قيالام || لاقوافيعض ناكناطيشلا

 فسوبإاب ىنعي (فسوب) ةلاقملاهذهلاق مالا وةالصلاهياعمضسوب ةءارب وةأرملاةنايخ هدنع تدثامل هنأ مظع نكديك نا نط

 سلا نيب رمثتني و عيشي ووشفيال ىت هادا هرك ذنالؤثيدحلااذه ًِك رتا ىنعي (اذهن ءضرعأ) برح«:مفذح (فسوبا)

 املاقف ةأرملا ىلا تفتلا مث كنءا ارو ك ار ذ عناب دقف هب مةمتالو مالا| ذهب ثرتكنال فس وباي هانعم ليقو || بيرق ىدانم هنالءادنلا

 لوق نءاذهن!ليقواهنم”ىرب وهو ةئيطخلا نمهب فسوب تيمراممةئلا ىلا بوت ىنعي (كبن ذل ىرفغتساو) || ه«يفو ثيدحلل نطافم
 (نيئطاخلا نم تنك كنا) كبنذ ببسب كبقاعيالو كذعفصينأ كجو زىلسةأرمال لوقي دهاشلا || هلحمل فيطلتو هل ب 0

 موني ئطاخلا نم لاقاماوئرب وهوة مهاب فسوي تيمرو كجوز تنخ ني> ني بن ذا نم ىنعي مالا (اذه ع رعا)
 لكن عربملادصق لبءاسنلا نعربملاهب دصقي لهنا ليقو ءاسنلا ىلعلاجرلا سنا لغت تائطاخللا نملقي منهن تدحتالو ةمتك آو
 لجوزعهلوق © نيتاقلان .تناكوهلوقكو يف نيتطاخا موقلا ن «تاككن|اهريدقتل عفلا اذه لعفي نم ىرفغتساو) ليعارل لا

 نكليقواسم نكوءاسنلا نمةعاج-لاقو ىئعي (هسفقن نعاهاتفدوا رد زعلا تأ سما ةنيبدملا ف 1 ن٠ تنك كنا كنذا

 اهفءاسنلا تثدحتو !نيعة ندم ىهليقورصمةنيدمىفةأرملاو فسوب ريخ عاشاملكلْذواعد رأ 3 9

 بحاصتأ 0 1 ا 20 ركن عرفلت 5 0 سا

 قاعنكلااه دمع دوارتىنعيهسفن نعاهاتفدوارتاخيلز ىنعيزب زعلاةًارمارسعم فارسشأ نءةوسن ليقوهنجم 1

 دق ىنعي (ايحاهفغشدق) نسلا ثيدحلاباشلا ىتفلاواهنم عنتم وهون حافلا هم لاطت اهنالهسفن نع 7 050 لاق امناو

 ءاسنلا نمةعاج(5 'وسنلاقو) ل اوقلاا ذه ىلعرصتقاثيح ةريغلاليلق ملح الجر زب زعلا ناكو ثانالا لع روك ذللابيلغت
 درفم مساةوسنلاو بجاحلاة أ سماو نحسلابحاص ةأيماو باودلا بح اص ةأصاوزامخلاةٌأسماو قاسلاة أ ىمااسخ نكو

 اهقلع
 . .ةأرملا عجل

 ناسلب كاملا زب زعلاوريفطق ندرب (زبزعلا تأ ما) رصم ىف (ةنيردملا ف)اهمضو نونلارسكن اتغل هيفوتلاق لقب ماذلو قيقحريغاهشنأتو

 هبح اهفغشدق ىٌازيبمت (ايحاهفغشدق) هنماهتوهشلانتل (هسفن نع) ىنب راجوىالغىأقاتفو ىاتفلاقب و ا فا

 بلقلان اسلا لاب ةقيف ل مي فاغشهبح ق ١ ىنعي



 ا

 د: عجيمسحجع

4 

 -بلابرس

 نمهنا) انزلا(ءاشحفلاو) در.!|ةنايخ (ءوسلاهنعفرصنلا) كلذ لثمىمالا ىأعف رو ًاهانتبث تيبثتلا كلذ لشم ىأ ب صن (كلذك )

 نم ىنعم وهتلمهني داوصاخأ نيذلا ىأ مه ريغاهرسكب و هتعاطلهندا مهصاخ /ن يذلا ىأىف وكو ىندم ناكث يح ماللاحشفب (نيصلخلا اندابع

 )١6( ىلاقباستو (بابلااقبتساو) نيصلخلاةلج نم صاخبوه ىئاندابعضعباندابع

 تنأوءاهفسلا لمع لمعنأ ف سوبا, لوقي هعبص أ, ىبعاضاع ل, ربجطحناف ةئيطمخلا بيصي نأل بق فسوب ىدبع
 عفر ىظرقلا بعكن ب دم لاقهزمانأ نمهنتوهش تجر فن هحانعهسدهنا ليقوءايننالا ن.ةللا دنع بوتكم
 ةباورىواليبس ءاسوةشحاف ناكهناانزلاا وب رقتالوهيف طئاح ىفاباتكىأرف تبلا فقسىلاهسأر فسوب

 هترتسوهيلا أ ارمللا تماقف مص تيبلا ىف ناكلاق ن.سحلا نب ىلع نعو كلما كلذ لاثمىأ اردنا سابع نبا نع

 فسوباطلاققف ةيصعم ىلع ىنارب نأهنم تديحتسا تل اقف اذه تلعف م مالسلا هيلعهسوب ام لاقف بوش

 ىارن االواهلوق كا ذف برهف ىف ر نم ىدسا|ن 'قح اانافايشهقفي الو رصبب الو عمسال نمي نايحست

 ىتلاةوبنلاوهناهربلا قداصلا د نب رفعج لاق لّوالاهوجوب ناهريلااورسف دف نوممتهكأام وهب رن اهرب

 ىدبعلا ىلع لجوزءهللاة2 ناهرباا ىناثلا لج وز عقلا طخ سإأم ناب وهب تلاحهملق ىف ىلاعت هللا اهلعح

 مالسااوةالصلا مهيلعءايبنالا سوفن رهط لجوزع هللا نا ثااثلا باقعلا نم ىتازلا ىلعام رعلاوائزلا مي رحت

 قالخالا كاتفةسدقملا ةرهاطلا ةفي رششلا قالخالا ىلع مهلبجوةليذرلا لاعفالاو ةممذلا قالخالا نم
 هنعفرصنلإ كال ذكن اهربلاهاني رآكىنعي (كلذ 5 )هلعف قيليالام لعف نع مهزحح ةفي سنلاةرهاطلا

 فرصف حيبقلاءانثلاءوسلالْيقو ءاتحسفلا تامارتم و كاوا (ءاشحفلاو) مثالا ىنعي ) ءوسلا

 ماللا فب <ىرق(نيصلختلاان دايع نه) فسوب ىنعي (هنا)هلوةوهو نيصاخلا هدابع نم هلعج و هلكشال ذهن هللا

 ان داع نمهنادانعمو ماللارس كب ىرقو مهريغ ىلع هانرتخاو ةوينلاب مهانيفطصا نيذلاان داع نم هنادانعمو

 املمالسلاوةالصلاهياع فسوب نأ كلذو (باب !!اقبتساو) ىلاعتهلوق يو لجوز عه ةعاطلااوصلخأ نبذلا ْ

 قبسلا باطةقباسملاو جرخال ىت>بابلا هيلع كسل ةأرملاهتعبتو بابلاىلااردابماب راه ماقناهربلا ىأر

 لجوزعهلوق كا ذف جررخالىت-اهيلاهنب ذجوهفلخ نمهصيمقب .تقلعتفةأرملاوتكردأو فسول قيسف
 (باب |١ ىدلاه ديسايفل أد ) فل ترسو جرف فاسو هباغق تفاح نمد عنا كورت ا

 هتباه ةأرملاهنأراملف ةأرملامعنباعماسلاجبايلادنعزيز ءلاوهو ريفطقة أر 1| جوزا دجواج رخاملف ىنعي

 ةشحافلا ىنعي (أ وس كلهأب دارأ نمعا ازجام) اهجوزلىنعي (تلاق) لولا, ف سوب تقبسف ةمهتاا تفاخو

 وأ) فرصنلا عنو نجلا ف سبح ىأ (ّنحسنأالا) تااقفهلاهبحةدشل كلاذو لتقي ن أ هيلع تفاخ مم
 بوبهلا ماليا ىبهتشيالب حلا نال ب اذعلا نود نجس ارك ذب تأ دبامناو طايسلا, ب رضلا ىنعي ' (مي باذع

 فسوب عمسا ملفاهمهفاف ةقيطأه ذهو لد وطلا نجح ساادرتملو نيمو وأ اموباه دنع نجس. نأ تدار اعاو

 اعل ططىنعي (ىسفن نعىنتدوار ىه) فاسول ىئعي (لاق) هسفن نع نهرس نادارأ اهتلاقم

 اهرتس كت الول اوقلا اذهرك ذ,ن أدب ريناك اممالسلاوةالصلاهياعهضوبناكلذو تررفوتيياف

 ىسفن : نعىتدوار ىهلاقفهسفن نعةمهتااهذهةلازا ىلا جا اتحاهضرع تمخطاو تااقام ىهتلاقام نإ لو

 ريبج نإ دعم لاقف 00 أح مكحو ىنعي (اهلهأ نمدهاش دهشو)

 ل علان ءامهنعةللاىىذر سامع نا نعةباور و وهو لج وزع هللا هقطن ف دهملا ىفايبص ناك كاحضلاو

 نبى سعو جير بحاصو فسوب د هاشو نوءر و ةنب ا ةطشام نا اراذصمهوةعب رأم اكتلاق' م .اعفللا

 مهتصقوةأر ما نباو جي وج بحاصو م رم نب ىسعةنالث نيهيصصلا ىفءاج ىذلاو دنسريغب ىوغبلاهركذ مب رم

 ىلع برهالوهو بلطلل ىهبابلا

 لايك ناجل فدع
 ىسومراتخاوهلوقكل ءفلا

 اقبتسا نيمضت ىلعو أ هموق
 فدوباوهئم رففاردتبا ىنعم

 جريل بابلادب رب عرساف
 همنا هءارو ته

 ناوبايلادحوو جورخلا
 تقلغو هلوقىف هعجج ناك

 نم جرئ اوهىذلاىفاربلا
 لءجفسو. برهان ورادلا

 طقس ورئانتي لفقلا شارف

 هصيق تدقو) جرح ىتح
 نم هتدذتحا (ربد نم

 نيح قشنا ىأدقن افهفلخ

 هتعينو بابلا ىلا اهتمبره
 ىدلاهديس ايفلأ أو) هعنم

 اسافلخدي نأد»ريالمقم

 اهتحاس ةئريتل تلادحاهنأر

 ةبيرلا نماهجوز دنع

 اهنم ةفيخ اهئطاوب نأ

 تلاق) ثيحاهركم نمو

 سل ىأ ةيفانام )م

 وأ نجسلا الا هؤازح

 برضلا وهو ملأ باذع

 رك دبحر هنو طايسلاب

 فيوخت نم تدصقامف هو غلب أ كلذ نال ب ذ- هب وأ نحسي ن أها وس كالهايدارأ نملكىأمومعلا تدصق اهنالأوساهدارأهناو فسوب

 دهشو)اهحضفب ملواهيلع ممكن كلذالولو (ىسفن نعىندوار ىهلاق) هسفن نع عفدلاهياع بجووباذعلاو ندءسالءةضرعا اوف سو

 ناكليقوف سو ةءاربل قنوأواهملعةححلل بجو نوك لا اهلغأ نموه نمناسل لك ةايحلا او ًااعاواط مع نباوه (اهلهأ نمدهاش

 اطوق لطب و ف-وبلوق تسثناىفةداهشلاىدؤو وم ىدأ هنال ةداهشمل أوق ىمسودهملا فايمدناكواطلاخ نبا



 "لاا
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 1 عظاباهوعبتاو اهومظعتساةوفهوأتل ازمهتمتردص ىتمماللاوةالصلامبباعءايبنالاناف نيمدقتلا |

 دواد قح ىفلاقوةبآلاا:سفن ا نماظانب رهلوقىف مالسلاهيلعمدآنعرك ذاكرافغتسالاوةب وتلاوةمادنلا |

 ْ | نمأيشدنع كرف ماللاوتالصلا هيلع فسوامأو بانأوامك اروخوهب ررفغتساف مالسلاو ةالصااهيلع |

 ٠ هباتكىهنع كلذهنلا ك+لةب وتلا قأولو رافغسالاو ةب وتلايهعبتال ئيثهنمر دصول هنالةعق ولاء ذه كلذ ا

 || باح هل قناككيشهنعر دصي لوهيف ليقامم هنءا ارب انماع ا يشمنع كح ثيحو ءايبنالا نمهريغ نعرك ذاك | 0
 بنام مالسلاهيلعمسوب ةءاربب دهش دقف ةعقاولاه ذهب قاعتهل ناك نملكنااضيأ كلذ ىلع لدي ورابخ الا |

 ْ | ىذلا دواوماو نويدبأن عطق ىقاللاةو فل اواهجوزو أرماو ف سوي ةعقاولا ذوب قلعت مط يذلا نألعاو بلا
 | امهتءاربىعّدافسوب نا نايبامأ اضي ًاينذلا | نم هنءاربب دهش ى اعتهلااو هن ءاربب او دهش ص هتان

 | ةأرملانانايبامأوهيلا ىتوعديامم "ىلا بحأ ندحسلابرهلوقو ىسفن نعىنتدوارى مهلوقف هيلا بسن |

 | نآلاطوقو مطعتسافهسفن نع هندوارانأ اوقف هته ازئر فسوب ةءاربب تفرتءاواه.سفن ىلع تفرتعا |

 1 | فسوب ةءاريباضيأ فرتعاةأرملا جوز نا نايبامأو نيقداصلا ع ناهناوه4سفن نعهندوارانأ ىق وأ | صدحص>

 ا | نيئطاخلا نم تنك كنا كبن ذل ىرفغتساواذه نع ضر عأ ف سوب مظع نكد يكن ا ن نكديكن مهناهلوقف ِ

 | كل ذكى اعتهلوقف كلذبهلللا ةداهشامأو ةبآلااهلهأ !نمد هاش دهشوهلوقف هنءاربب دولوملاةداهشامأو

 | ليلدب ناطلس هيلع ناطيشال سيلف كل ذكن اك ع نءونيصاخل|اندابع نمهناءاشحفلاو ءوسلاهنع فرصنل

 | ذخ أ ىت-امسهنيي ىرجناطيشلا نا لاق نم لوقا ذوب لطب و نيصلخ ا مهنم كدابعالا نيعج أ مهني وغالهلوق

 | هلأ س ابعنبا نعىورامامأو كلذ لوقي نأ دحالز وجالر كن لوق هنافامهنب عج ىتحتأ أرملاديجوهديحن

 .ضعب لعلو مالسلاوةالصا|هيلع هسوب نعاذه لثملوقي نأ سابعنب !ىئاف نئاحلا ساجماهنم سلج

 داكبالهنافاضي اهربغو دهاجم نعى ورام كل ذكو سابع نبأ ىلءهوعضورابخالا باحصأ أوصصقلا باهحأ

 | لعأ اوةليذرلاهذه نم مالسلاوةالصلا هيلع فسوبة ءارب نم. انبي امتبنوهاكتللذ لطب و عيحص دنسب حي
 زعهوقل قسيالريدقتلا اذه ىلعف تلقناف مالسلاوةالصلا ميبلع هئايبنأ نمر دصاموهباتكرا -ًأوهدارم

 فسوب ٍلعأ ىاعتهناامه دحتأ نيهجو نم هنايب ودفاوفلا صادف تلقا دلاندب رناهربىأر نأالول لجو

 | ىتاثلاهجولا ك كالطا نع سفنللانوص ىلوأ اهب رض ن ٠ عانتمالا نأ ناهربلاب هماعاف هتاّقلاهعف دب مهول هنأ

 | ىفناكو مادق نمهب وثفقزع نأ كلذ فداكفهبتقلعتل هسفن نعاهعف دب لغةشاول مالسلاوةالصلا هلع هنأ

 | ىهتناكف لخ نمقزمتاذاو نئاخلاوهفسوب ناكل مادق نم قزمتولهب ون نابدهثيدهاشلانأهّللا ع
 | الهه دهاشلا كلذب تنثافإب راهىلو لب هسفن نعاهعفدب لغتشي ملف ىنعملا اذه ناهربلاب هدا هماعاف ةذث احلا

 8 ًاوةداتقلاقفهب رناهرب ىأر نأالول لاعن هلوق ف نورسفأ | هرك ذام ىلعناهربلارب سفنامأو هيلع

 تناوءاهفسلا ل مصل معتأ فسوبايهلوقي وهو مالسلا هيلع بوقعي ةروص,ًارغسوب نان رسفملا

 1 | ىلرف يلا فقساج رفنا كاحضلاوةمركعو دهاجمو ريبجن ديعسو نسحلالاقوءاينالا نم بوتكم

 تجرفن هردص ىفهديب برضف بوقعن هل لثم سابع نبا نعريبج نب ديعس لاقو هعبصأ ىبءاضاع ب وقسع»
 يلع قاطال» لاو فريطلا لما هسقاوتلا كماناهعقاونف وباي ىدون ىدسلا لوول انأ نمهثوه
 ٠ ؛اهعقاوت لام كلثمو أيش هسفن نع مف.اب نأ عيطتسال ضرالا ىلع عقواذا هلثك اهتعقاو نا كلثمناو

 | هسفن نع مفدي نأ عيطتسيال هنرق فل غلا ل دو تاماذاهلثك اهتعقاو نأ كلثمو قاطيال ىذلا بعلا رولا

 !براهىلوف نولعفتأم نوملعي نيبناك امارك نيظفاخ يلعن او بوتكمه يا ءدضعالبامصعم ىأر هنا ليقو
  كلذى أر فداعمنأب راه ىلوفاليبس ءاسوةشحاف ناكدنا انزلااوب رقتالوب .وتكمهيلعو مصعملاداعف عجرم

 كردأ مالسلاهيلعلب رب ىلاعتهتنبا لاقف داعمثةبآلا هللا ىلا هيف نوعجرتاموباوقتاو بوتكمهيلعو فكلا

 | اهدمع



١ 

 نيرسفملارثك ألوقاذهوهبايثإاءيلعجوهلي وار لحدهاج لاقو نامخلا سا اهنم ساجو نايمطا
 هديب وفسوب ديج ىلاه.ايب بر ذفامسهندب ناطيشلا ىرج كاحضلالاقو نس اوريبج نب ديع_س مهنم

 ىوغبلالاقلوقلا اذهموقركن دقو مالسن مساقلاةديبع .وبألاق امهنب عج ىقتحةأر ما ديج ىلا ىرخالا

 املقحسان باو ىدسلالاق لع ريغ نمءايدنالا ىفاواوقي نأ لعأاوناكم ا اوقلاو

 ابتلاةفاهسفن ىلاهقوثةوهسفن ن_ساح هلرك فن تلعج «-سفن نع هسوب دوا مز, زعلا ًارماتدارأ

 ىدخ ىلع ءساملو اىهلاق كينيع نسح ًاامتلاةىدنح نعرتشاملو ًاوهلاقكر هش نس امغسوي

 ضقافرق ط هوسمرب يللا شارف ناهل تااقاهنا ليقوهلك أيبارتالوهلاق كهجو نسحأ امح تلاقىربقىف

 هدجنامبارشلا ىبش نم دب باشوهوةذللا ىلا هوعددو هعماظن لزت لف ةنجلا ن مىببصأ بهذي اذا لاق ىتجاح

 فسوب ةهدع كرادنهنلا نامت اهب مهف هباهفلك نمىربا ما طنال ىتح ليج ءانسح ةأ سما ىهو ل-جرلا

 هلاقاماذهف مالسلاوةالصلا هيلع هسوبهآر ىذلا ن اهربلاريسفت ىلع مالكلا ىقأيسوهرك ذىذلا ناهربلاب

 هتمصعنايب وةليذرلاه ذهن عمالسااوةالصلا هيلع فسوب هب زنت فىناثلا ماقملاامأةبآلاهذه ىف نورسفللا

 ةديقعوددقو مزعهءمناك اموهوتب اثمهف ناصه مطل نيققحلا ضعب لاقاهبلا بسني ىنلا ةئيطخلا هذه نم

 ريغ رم سفنلا تددخو باقلا ىفةراطااوهو ضراعم هوهبذوخأم ديعلافزي زعلاة أسما مهل ئماضر
 نع ىو راما ذ هة>.ص ىلعلدد وهب لمعي 391 ماك تلي ذوخأمغدبملاففسوبم هرم ءزعالورابتخأ

 ةئيسل ىدءع مهاذاىلاعتو كرايتهللالوقيب لاق إ_سوهياعةللا بص ةللالوسر نأ هنع هللا ىضرةرب رهىفأ

 ني افاهلمعي )فة: مهاذاوةدحاوةئيسهيلعاهوبتك افاهلمع نافهيلعاهوتكتالف

 هللالوسر نأ مهنعهللا ىضر سابع نا نع (ق) هانعع ىراخيبالو سم اظفلةرسثءهلاهوبتك افاهلمع

 مهنف كلذنيب مت ايسلاوتانسحلابتك هللا نالاقلجوزعهب ر نعهي ورب ايف لاق إسوهيلعةنلا ىلص
 ةئامعيسىلاتانسحرمشع4ةللااهب5 اهلمجو اهم مهنافةلماك ةنسحهدنع4ةللااهبتتك اهامعي لفةنسحب

 هللااهبتك اهلمعفاهممهوهناوةنسحهدنعهلهنلااههتك اهامعي لو ةئيسب مه نموت ريثك ف اعضأ ىلا فعض

 ىلعفءافشلا هباتك ىف ضايع ىضاقلا لاق كلاهالا هللا ىلع كالبم نلواها<وأ ةباور دا ةدحاو ةٌديس هيلع

 ةيصعمالو مدقتملاثيدحلا رك ذوةئيس سيلو هبذخا وبال سفنلا مهنا نيثدخماو ءاهقفلا نمريثكب هذم

 ةئيس ناكسفنلاه يلع تنطواذا مطا ناف نيملكس:: لاو ءاهقفلا نم نيققحلا بهذم ىلعام ا واذا فس ديم هاف

 مههللاءاشنانوكيف قحلاوهاذهه:عوفعملا وهفاهرطاوخواهمومه نم سفنلاه يلع ع نطوتملامامأو

 قب رطىلع كلذ نوكيوأمطا اذه نماهئربأام ىأةبآلا ىسفن ةئرب ا موهلؤق نوك,و اذه نمفسوب
 فسوب ناةديبعىبأ نعمتاحوبأ كح دقو ف يكف “ىرب و لبق زال سفنلا ةفلاخع فارتعالا اوعضاوتلا

 لاقواهبمطهب رناهرب ىأر نالولوهب تمهدقلو ىأريخأتو دقت هيف مالكلا ناو مهمل مالسلاو ةالصلا هيلع

 ءاشحعفلاو ءوسلاهنع فرصنل كالذ .ك ىلاءتلاقو مدعتسافهسفن نعهتدواردقلوة ًارملا نعايك اح ىلاعت

 ليقواهظءوواهرجز,ىأاهب ,هوهلوق فليقوةنآلاهللاذاعملاق كل تيه تلاقو باوبالا تةلغوىلاعتلاقو

 دقوهتوبن لبق ناكملك اذه لمقواهعفد دا . رضب مهليقؤاويلار اغأ ىأ اهممهليق 'وهعانتمااهمهىأاهبم هه

 هلم .هتلغشف ةوبنلا ةبيههيلعقلاف هللاهأ ابن ىتحا>بلز ةوهش ليم هسوب ىلا نلمع ءانلالازا هت ّ

 امالكماقملا اذه ىنركذف نيدلار فن مامالا ام أو هللا هجر ضايع ىضاقلا مالك اذههنسح نعمآر نملك

 مالسلاوةالصلا هيلع فسوب نا ىزارلا نبدلار فن مامالا لاةلوقافاصخلمهضعب رك ذأانأو اطوسمالي وط
 بذن هنعو لوقت هبو نيملكشلاو نب زسفما نم نيققح ا لوقا ذ هو مرح ماو لطابلا لمعلا نما ربناك

 ةئألا ٠ نعن؛ رسفملاض عب هإةنام ىلا تفتايإال ومالسلاوةالصلا مهياعءايبنالا ةمصع ىلع تلددقلئالدلان اف



 - ىفايقتمولمسىفانسحم ناك هنا ىلءهيبنت (نينسحلا ىزغ كلذكو) اهقفو سانلا نيباككحوأ هيف لهجعام بانتجاو لمعلا عم لءلاوهو
 - ىنعملا ناكوبهذو ءاجاذادوريدار نمةلءافمة دواره اواهعفاوب نأف سوبتباط ىأ (هسفن نعاهتب فوهىتلاهندوارو) «يمأناوفنع
 ١ نعةرابغ ىهوهنمهدخأب وهيلعهبلغي نألاتحيهدي نمهجر خب نأدب ربال ىذلا ئشلا نعهبحاصل عداخلا لعف تاءف ىأهسفن نعهتعداخ

 ١ مهلا ىلعءانب ىم تيه حتفلا ىلع ىنبموهولبق أ ولاعتل مساوه ( كلت يهتلاقو) ةعبس تناكو ( باوبالا تقلغو إل اهايا هتعقاول لحما
 " ثيدحلاونأشلانا ىأ(هنا)اذاعمهنابذوعأ (للاذاعملاق) كا لهلوقناك !ذهلوفأ كلل يقهنأك نايبللماللاو ىاشو ىف دمٌتبهر

 دب ري كلامو ىديس (ىفد)
 (نوملاظلا جفال هنا)

 دارأوأ ةانزلاوأ نونئاخلا

 هنال ىاعت هنبا ىف رهناهلوقب

 دقلو) بابسالا سبسم

 مهو) مزعمه (هبتمح
 0. : | عانتمالا عم عابطلا هه(اهب
 ١ را (0اوب ؟اوسلغو)  اهتقاويلاهسفن ىاهتعدو حيبقلا ل عفلا ف سوي نمتباطزب زعلا | علا لاقو ىلا ل

 ىأ (كلتيهتلافو) اهفوخةدشلاههةلغأاهناوأ ةيفخورتسىفالا نوكي ال لعفلا| ذه لثم نال ةعبس هو هللاهجر روصتموبأ

 ةمركع لاو لاعتاهانعمز الا ىلا تعفرنارو- لهالةغا ىهلوقي قاسكلا ناك ةديبعوبألاقلبقأو مد هود د

 .[| ةيناربعلابىهل يقو ئشلا ىلءلابقاو ثحةماكى هو ةيب رعةغل ىههريغو دهاجملاقو لهةيناروحاباضاأ || الو ىلقلإب رطغ اف دمعلل
 || باعصأ ت فاو برعلا نالوقي برعلاةغارب غباهنالاق نف كل تيه ليقف تب ردؤلاعت ىأ اة يهاهلصأو ل 7
 || ىفسرفلابرعلاةغلو ساطسقلا ف مورلا بر علا ةغا تقف اوك مهريغتاغل قفو ىلعاهب تماكف ةغالا هذه استاد 5

 ةداكبت ماكاذا برعلا نافةلباب وريللا ةئشانفةشبحلا برعلاةفاوقاسفلا ىف كرتلابرعلاةغلو روغتلا أ دلزلا داع.

 ىأ(هللاذاعم) فسوب ىنعي (لاق) كل تأيهناهانعموت :زمطا عمءاطارسكب شل تئه“ى :رقواطةغلت راض نأ قراشوأبت غي لقت

 (قاوثم ّنَسْخَأ) ىديسريفطةزب زعلا نا ىنعي(ىب ردنا) هيلا ىنتوعداهف هيلا وهب مصتعأو هتلابذوعأ اذا يمالإب مه لاقت 0

 نسحأىب رهنلانالوقي ىنعملاوىلاعتةنلا ىلا ةعجار ىف رهنا فءاطا نا ليقوهنوخأ الف ىتازغم مرك أ ىأ تا م 0
 جلف الو لاظاناف لعفلا اذه تاعف نا ىنعي (نوااظلا جلفيالهنا) ىقاجح بجلاءالب نمو ىناوهنا ىنعب ىاوثم 6 1 ناالول)

 هبالا(هب رناهرب ىأر نأ الولاهب مهوب تمهدقلو ) لجوزعملوق يؤةانزلا دعسيالهناءانعم لبقو نوملاظلا 0 هيدا
 : تلف نال ىافودحم
 | اولا 00 قاهلع مولعلاوابنةكحبلاو اهيءانتعالا تام ةعركلاةيآلاع دعت || رع ل
 .[| تمم دصم ملا ليقوهيف لوخدريغ ن ءلعفلا نمي راقماوهمطانورسفملا لاقةيآلا»ذهف نبرسفللا | ور نول يسمو

 ْ هتدصقوهتدارأ ىأ هب تمه دقاو هلوق ىنعف هيف لوخدربغ نمهّتب راقودب كفن كتثدحوهندرأاذا عيشلاب قنال ا

 || ورمجوهورعاشلال اق هيلعمز عوده دصقاذا مالا, مه ىرخزلا لاقوانزلا و ةيصعملا ىلع اهمزعهباهمم ناكف م ا ,ريشلا

 3 هلئالح ىبتنامع ىلعتكرت « ىتيلوتدكولعفألوتمم 2 ىجربلائاصنبا || نإ زوحب وةخلا ناهربلاو

 هباوجهب رناهرب ىأرنأالولاهتطلاخم مهو ىأ اه. مهوهتطااخمب تمم 2 هبت مس دقلو هلوقو مح الخا 4 مهو ني

 لحلاقهنا سابعنبا نءىورفاهمهمهامأو ىوغبلالاق اهطلاخخهب رناهرب ىأرنالولءريدقت فوذحم ||" ىسهى 17 مدقلا

 نايمطا هلوقب”ىدتبوهبىلعفقينأهسأربامالكةلعجو مسقلا كح نمهجورخر دقاذا”ىراقلا قح نمواجراخ نوكي نأ زوحيو

 أ[ قرفلا ليقواب قرلا ل وأتب اماعو لوقلا ىف ةباصا ىنعياكح ليقو نبدلا ىتفوةَوبن دضالا غولب دعب فسوب ||:

 هلهأ ف هنوخأن أؤازجافهاوثمىرك ؟كللاقنيح (ىاوثمنسحأ) ريفطق 9(2)

 || ليقوعلاهبجوبامي لم_عيىذلاوه مك اواهقثاقحءايشالا )عي ىذلاوه ملاعلا ناملاعلاو مكسحلا نيب

 ىلعانمعن اكو ىنعي( كلذ كو) ىرظنلا /ءلاوه لعلاو ىخبنيالامعاتوصواهاوه نع سفنا| سبح ةمكحلا
 لاقونبدتيمااضي أ هنعونينمؤملا ىنعيسابعنبالاق (نينسحم ا ىزجن) كلذك اهاكسنلا هذهب ف وب
 ةأىماناىنعي (هسفن نعاهتيب فوهىنلاهتدوارو) فسوب ربصاكباونلا ىلع نب رباصلا ىنعي كاحضلا

 رسفواهافق ىلعةيقلةسم ىهو عب رالااهبعش نبب دعقو هل. وارسس هك: لح هنأب ف سوب مهرسفو نيمطا نيب قرفلاب راعشا اضيًاهبفو اهم مهو

 هنالطب ىلع ل ديو لطاب وهو هتلع أ ىلعاضاع بوقعي هل لثم ىتح هيو عجن لفاهنع ضرعاالاعمسف نيتيماهاياو كاياانوص عمس هنابناهربلا

 - هوسلا نكي كلذ كن اكولوءاشحفلاوءوسلا هنع فرصنل كل ذكهلوقو كلذ نم هسفن أر باماضي أ هنم كلذ ناكولو ىسفن نع ىنت دوار ىههلوق
 للة راران نحل اه]طمحسسح نآلاءوس نعميلعانماعامدل اوقوبيخلإب هناي كل ذك ناكولو بيغلابهنخأ ىنأ لعيل كالذهلوقو هنعافورصم

 ..للاءامسدقو مالسلا مهيلعدوادونونلا ىذو ح ونومدآل ناك [مهرافغتساوهتب ونترك ذل كلذهنم دجوواهنالو نيقداصلا نملهناوهسفن

 7 ىف ف ايلا لو ءانثلا هللا نم قحتسا ىتحميرحتلا ل ئالدفارظان مزعلا ىلوأ ةدهاجهسفن دهاجو ماقملا كلذ ف ثين هنا مطقلاب اعفاصلخم



 نمهيف اوناكو هنوخا نم ةقفرلا ىنعبهورتشاوهورشو ىنعموأ فيفطلا نمثلابهعيديفم دي فانت بغرب نم (نبدهازلا نمهيفاوناكو)
 ريهغىأ ني دهازلاةأ_ص نم سيل هيفو قبايالهنماوقثوتسااولاقو مهوعبناهنوخانا ىورب و قباهنااو دقتعا مهنال نيبغارربغىأ نب دهازلا

 نمهارتشا ىذلالاقو) هيفاودهزئشكأ )1١(2 قليقهنأك نايبوها.ةاولوصوملا ىلع مدقتتالآإصاانال نيبغار

 وهو ريفطق وه (رصم
 ىلع ناك ىذلا زيز علا
 ذئموب كام اورصم نئاز+

 نمادقو ديلولانب نايرلا

 هتايح ىف تاموفس وب

 اقرو هنتزبزي زعل اهارتشاو
 نباوهو اكسمو اريرحو

 ىف ماقأو ةنس ةريشع 2
 ةنسةرشع ثالث هلزنم

 هيبأوهمأ نمدوخ اذ خاب لولا |اذه ىلعف نيمهر د ني/رداهو ءستقافاهرد نب رمثعتفاك ةداتقو سابع

 رْشَع دحأ اوناك مهنال نيمهر داهنمدوخ ا ذخأ اذه ىلعفامهردنب رسثعو نينثاتناكدهاجلاقو اهنمأيش

 نمفسوب ىففسوب ةوخاناكو ىنعي (نيدهازلا نمهيف اوناكوإ ام_هرد نيغب راتناكة مركعلاقواخأ

 نم هيفاوناكوهلوق فريمذلاو ةبغر هيفهل نكي لاذا| ذك ىف نالف دهز لاقي ةبغرلاةلق دهزلا لصأو نيدهازلا

 نكيلو مهنءهداعبا اودارأو هود ح مهناهيف .هدهز هجو ناك سوب ةوخا ىلا عجرب هناانلق نا نيدهازلا

 نيبذلاناوهو د--او ىنعمىلا عجري نب دهازلا نمهيفا اوناكو هورشوهلوقناانلق ناو نْمْلا ليصح مهدصق

 نألمتح و ليلق سحب نم هورتشيل هيف ةبغرلاةلةراه ذ!هيف مه دهز هجو ناكني دهازلا نم هيفاوناكهورش
 نامرابخالا بافصأ لاق بسلا اذطهيف ةبغرلاةلق ىرتشملارهظأ قب ا دقوان دبعهنا اولاقامل هتوخا نا لاقي

 متم قبأيال هنماوقثوتسا نولوة.هتوخا مهعبتورصم ىلا هباوقلطن!فسوياورتشااىل هبا أ ور عذ نب كلام
 سمأ ب اصريفطق ناكو سا بع نب اهلاةريفطق هارت شاف عينبلا ىلع كلامه ضر عفرصماومدق ىتح هباوبهذف
 ناوزن نب ديلولا نب نايرلاهمسااهيحاونورصمب كاملا ناكوزي زءلا ىمس ناكورصم نئازخ ىلع ناكو كلملا
 ةالصا| هيلع هسوب وتاممن هنيدىلءهعبتاو فسويب نمآىتح تيل كلما ذهن ال يقو قيلامعلا نءناكو

 ارانيد نب رمشعب هنمفس وب ىرتشاف رعذ نب كلامريفطق قلرصماوا دال سايعنب|لاق ىح ماللاو

 هنوطرع. قوسلاهباولخدورصم ف-سورب ةرايسلا تمدقهينم نب بهولاقو نيضيب أ نيب وو لعن جوزو

 لطر ةثاعب رأهنزو ناكواري رحواكسم هنزوو ةّضف هنزوو امهذهنزوه نك غلب ىتح هن ىفسانلا عفارتف عيبال
 ىذلالاقو) ى اعتهلوق كلذف نْلا| ذهب ريفطقهعاتتر اذ ةنس ةرشع عبسوأ ةنسةرهشع ثالث ذئموب, هرم ناكو
 (ها اوثمىرك ًالاخيلز لبق :وليعأ اراهمسا ناكو( هنأ سمال) رصم لهأ نمريفطق ىنعب ) رصم نمهارتشا

 نأ ىسع) ماقملاو سبلماو عطملا فهيمرك ل يقوةماقالاعضوم ىوئملاو كدنءهماقموهلزنم ب 1
 ىنعب (ادلو 0 دأ) غلب وى :وقاذاانطاصموانرومأضعبانيفكب دا ربهانعب هعبب اندرأن ا ىنعي (اذعفني

 هنأ يماللاق ثيح هسوب ىفزيز علا ةثال_:سانلا سرف ا دوع_سمنب!لاقدلوهل سيلاروصحناكو هانبنت
 نمريخ نا هرجأت_سااهيالت لاق ثيح ىسوم ىف بيعش ةنباو ادلوهذختن وأ انعفني ن أ ىسعهأوثم ىرك أ
 يكىنعي(ضرالا ففسويلانكم كلذ كو)ه دعب هفلختتسا ثيحرمج ىف كبوبأو نيالا ىوقلا ترججأتسا
 هانلعفررصم ضر أ ىنعي ضرالا ىفهانكم كل ذك ب لا نمهانبوتسأو لتقل نههانذقن أن اب فسوب ىلءاننم
 ةرابعىنعي ثيداحالا لو وأت نم هماعن ىكل ضرالا ىفهلانكم ىأ(ثيداحالا لد وأن ن ..هماعناو )ا مئازح ىلع
 ه سم أ ىلع بلاغةئلاو هان عمو ىل عت هنلا ىلا ةعجار د ىمأ ىف ةباكلا ليق (هسعأ ىلع بلاغ ةتلاو)اهّريسفتواي ؤرلا
 نادانعموفسوب ىلا ةعجار ىهليقو نيش هبلغبالو هئاضقادارالود مال فادالدي ربام كو ءاشيام لعفي
 رثك أن كلو) هيف هءاعام ىنهتن» ابي ىت-داوس دحأ ىلإ هلكيالةطاحالاوريب دتلا#فسوب سعأ ىلع لوتسمفللا
 هتوقوهتدشو هبادش ىهتنم ىنعب( هدشأ غلبالوإ)هنمدي ربامو ف سويب عئاصوهام ىنهي (نوماءيالسانلا

 دشالا ىلكل!لاقوةن_سنونالث ىدسلا لاقو ةنس نورمد ع كاحضا |لاقوةنس نوثالثو ةنالث دهاحلاق

 انينا ىنعي (اما وايت هانبت 1) لم اوهلاقف دشالا نع كلام لئسو هنس نيئالث ىلا ةنسةرمشع نام نيبام

 ديلولا نب ناب رهرزوتساو
 هات آو ةنس ني'الث نباوهو

 نباوهو لعلاو ةمكسحلا هللا

 قوتو ةنس نيثالثو ثال*

 نيرشعو هام نباوهو
 ليعار (هنأرمال) ةنس

 ةقلعتم ماللاو اخيلزوأ

 ىرك أ) هارتشابال لاعب
 هتلزنم ىل_هجا (هاوثم

 ىاميرك اندنعهماقمو

 هلوق ليل دب ايض ص انسح

 ىاوثم نسحأ ىف ردنا

 بيطب كاحضلا نعو

 ءىطووهسامل نزلو هثاعم

 (انعفني نأ ىسع) هشارف

 ضارو بردت اذا هلع

 اهب راجم مهفو رومالا

 نحام مب عر هظتست
 (ادلوهذخت و ا( هانكس

 دلولا ماقمهميقنوهانبقن ىأ

 سرفت دقوا ةعريفطق ناكو
 كلذ لاقفد_ثرلاهيف

 ىأ(فسويلانكم) فطعلاو ءاالا كلذ لثموهربدقتب روصنم فاكلاو هيلعزي علا باق فطعو هئاهنا نم مدقنام ىلا ةراشا ( كلذكو)
 ليوأت نمهماعنلو) هيهنود ماباهبف ف ريصتب اكل مهانلعجورصم ض رأىأ(ضرالا ىف )هلانكمكل ذك زب زعلاهيلعانفطعوهانيجتأ#

 نكلو) هن :وخادارأام نود هلدارأامهغيلبتب فسوب يم ىلع .وأءاشامع دجال (ه م ىلع بلاغةنلاوإ نيكسمعلاوءاححالا كلذ ناك (ثدداجالا
 ةمكح (اماعوا كح هانبن 1) نورشعو ىدحاو أ ةنسةرمشع نان هه هن هقدا دعتسا, هتنم(هدشأ غلب انو ) كلذ( نوماعال سانلارثك أ



 (ىلع) هئيعتساى أ (ناعتسا اهللاو)

 نيدم لبق نمريست ةقفر
 ةنآلث دعب كلْذو رصموىىل

 ى ف_سوبءاقلا نممايأ
 قيرطلا اًوطخأف بجلا

 بجلا ناكوهنمابي رقاولزنف
 نارمعلا نمةديعبةرفق ىف
 بذعفاحلم هؤام ناكو

 فسوب«-_يفقلأ ناح

 وهو (مهدراواواسراف)
 قتسل ءاملا دري ىذلا

 رعذنبكلامهمسا موقلل
 (هولد ىلداف) ىعازخلا

 ثيشتفاه“ العاوادلا لسرأ

 لاقإلهوعزنفولدلاب ف سوب

 ىدان فوك (ىرشباب
 ىلاعن لوقب هناك ىريشبلا

 ىارمثب مهريغ كناوأ اذهف

 وهو ًاهسفن ىلااهتفاضا ىلع

 افاضمهادانف همالغمسا

 ليق (مالغاذه) هسفنولا

 هباع أ نمان داماف هب بهذ

 هب مهرمشسي كلذب حاص
 دراوللريمشلا (هورسأو)

 هقفرلا

 مهتاففسوب ةوخالوأ

 دقانل مالغا نهةقفرالاولاق
 تكسو انمهورتشاف قبأ

 هواتقي نأ ةفاكخ فسوب

 هوفخأ ىألاح (ةعاضب)
 ةعاضبلاو ةراحتلل اعاتم

 ةراحتلل لاملا نم عضبام

 امبمملع هللاو) عطق ىأ

 ةوخال معي ام (نولمعي
 نم مهيخأو مهيأب فسوب

 (ةورشوإإلا عيتبلا هوس

 نمهوفخأ هباحصأو

 ةليلق (ةدودعم) نك نملدب (مهارد) في زوأارهاظاناصقن ةميقلا نع صقان سوخبم( سخ نمش ) هوعاب و

 آل اس كاهن (نوفصتام) لابتعا: ١ :)1١( (ىلع)
 0011 1 لقر 03 7 لزفلا نسوسب (نوفستاد قع نامتسلاةفاو) كسفت | ه ىعل (نوفصتام ىلع ناهتسملاهللاو) كسفن

 اوناكو ضرالا ىف مهربس1ةرايساومس نورفاسملا موقلا مهو (ةرايس تءاجو) ل_جوزع لوقو نوفصنام
 ةرفق ىف ناكو فسوب هيف ناكى ذلا بلا نماسي رقاولزنف قب رطاااؤطخافرسصصم نودب ربنب دم ن.ةقفر
 السحر اواسرأ اوازئاماف ب ذ_ءهيف فسوب قل امافاحل م هؤام ناكو ةراملاوةاعرلاهدرتةرامعلا نم ة ةدادعل

 مهدراواوأس راف) لجوزعمل اوق و كل ذفءاملام فطبلط.اىعازخلار ءذ نب كلامهل لاقي نيدم لهأ ع نم

 اذاولدلا لطل لاقي ءالدلاو ةيشرالا ؟يويؤءاملاىلاة-قفرلا مدقتءوهىذلادراول آو لاق (هولدىلدأف

 هيلع فس وب ناكولابحلاب السل اوةال_هلاهيلعفسوب قعتف لاقاهتجر نأ اذااهتولدو رثبلا فاهتلسرأ

 ىطعألاق لسوُمباعَمللا فس ىنلا نا لصتم دنسب ىوغبلا رك" ذو ناملغلا ن منوكنام نسح ًامالسلا

 دمج لاق نسحلا س دس: ءادق تناكوةراسهن دج نم لالا كلذ ثروهنالاقي ون ارطش فسوي

 هجولا نسح ف سوي ناك لاقرابحالا عك نعىلعتلا عكحو نسحلا ىثلثب همأو فسوب بهذ قحسسا نبا
 || نطبلاصيخ نيقاسلاو نيدضعلاو نب «دعا.سلا ظيلغ نوللا ضب 1قلخخائوتسم نينرعلا مخ محضر عشلا دعج

 عيطتسيالو'هايانث نمرونلا عاعسم تب أر ماك اذاوهكحاو اوذ نمرونلات أ رمستاذاناكو ةرسلاريغص

 || لبق هنروصوةللاهقلخ موب مالسلاوةالصلا هيلع مدآهبشيناكوليالا دنعراونلاءوضكدنحناكوهفصودحأ

 ىنعل (لاق) ناساغلا نم نوكي ام نسحاكر عذ نب كلامءارو فسوب جرخامافاولاق ةعرخلا عسب نأأ

 :ىرسنا”ىرفو (مالغاذه) اورمشب اهباحالدراولا لوي ىنعي (ىارشإاب) رعذن كلام وهو دراولا

 رثملا ن اردج نا لاقي ودد : زابلوقناك ىرمثب همساهباعصأ نمالجر ىداندراولان ا هانعمو ةفاضاربغب

 راحتلا نم هباحص ًاورعذن كلام هرم دهاجلاق . (ةعاضبهورسأو) اهنم جرت نياح سوي نكعاتك

 اوبلطي نأ ةفيخ كلذاولاقاناو رص ىلا لاملا لهأضءءياهانعضبتسا ةعاضب هنا اولاقو مهعءاوناك نيذلا

 اولاق لب ملاخأ هنو وكو ف سوي ىمأ اوفخ أ مهنا ىنعي ف سوي نأشاورسأ ف سوي ة و١ نا ليقو هيف ةكرشلا مهنم

 لرقلاو هباحص ا ورعذنب كلام نم ارس لل_ةقلابهو دعوت منال كلذ ىلع هسون مهقدصو قبا انلديعوه

 كالهاةدارا نم ىنعي (نولم عباس ميلع ةتلاو) هباحص أو ةءاضب هرسأ ىذلاوهرعذ نب كلامنال حصألوالا

 نارابخالا باتألاقادبع ناك نادعب رصم كلمربد,ناءاب ٌؤرلاةيقحو هناحنلاببس كلذ ل_عف- فسوب

 رعذنب كلام مهاذاف هوبلطف كلذ هنوخ اربخاف بلا فهد لفهات أف ماعطلاب ف سوب ىتابناك اذوهع

 اودده م-هنالاقي وانم قيأان دب عاذه ىهاولاقف ,هدنعفسوب اذافمهونافرثبلا نمابي ر قالوزن هباحصأو

 5 و عاب ىأ (هورسشو ) ىلاعنهل اوق كل ذف مهنم» وعايمهتامت مط و3 ثم مطلاقواهفرءيالو هلاح مكب ىتح فسولا

 نالعيبلا ىلعءارمثلا اذهل بجوامئاوهتعب ىنعم يذلا تي رمثلاقي عيبلا ىلعءارمثلا ظفل قلطيدقو
 ليقوهوعابف هيفاو دهزهنوخان ا كلذودحاو ئثىلا عجرب نب دهازلا نمهيفاوناكو فودورسشو فريمضلا

 (سخ نم ) هباب ىلءءارمشل ا ظفل نوكيلوقلا | ذه ىلءف هباهص أ ور عذ نب كلام ىلع دوع؛هورثوفريمضلا نا

 سوخبهنالا ب مارحلا ىمسيو مارحر حلا ننال مارح ىأس + ىدلاو لتاقءو كاحضلاو نسحلالآق

 لظىأس حب ةذاتفلاقوراعلاةصقان فوبز ىأ سحب سابع ن؛اودوع_س.ن١لاقو اهصوقنم ىنعيةكربلا

 سخيلافاهاكلاوقالا ىلعو ليلق ىأش خب ىبعذلا وةمركعلاقو هقحهصقن اذاهماظل قي قحلاناصقن لظلاو

 ىلاةراشاهيف (ةدودعم مهارد) فيفطلا ئشل دلا سخابلاو ىسخبلاو لظأا ليس ىلع ئثلا ص ةنوه هغالاىف

 اهتودام نوذ_خاياوناك امتاامهرد نيعب رأن ءلق أن ونزباوناك امنامزلا كاد ق وين هازل كلتةلف

 سابع
 امهردنب رشعتناكواهقوفامونيعب رالانونزب ونيعب رالا نودام نودعي اوناك مهنالن زون الواد عدمت

 | اسس .و) هيفءزرلا ىلعربملاو فسوب كاله نم(نوفصتام) لامتحا

 نباودوعسم نا لاقفمهاردلاكلتد دع ىفاوفاتخاواهونزو ةيقوأ ىهوامهر دنيعب ر تغلب اذافاد دع
 ..- .  كس لك ةةةناطشلاآان1قكاهظ د ةقان 30:31 سخافة ا 11



 ٠ (نوكسس) راذتعالاىلعرسجتلاو راتتسالل (ءاشعم هانأااذاجو) )8(

 كيلا انئاحإب ىنعي (نورعشيالمهو) ىاعتهلوقو كوألوالالوقلاو ىسوم مأى ا انيحوأو لحتلاىلا

 دادزاامع زو هوفرعاذا مهنا مهنع جولا كلذ ءافخا ىف ةدئافلاو | ذه مهعينصل م هريحتس كنابر ثلا فشلا

 نورعشبال مهو مويلااذه دعب اذه مهعينصب كتوخا نربختل فسوب ىلا وأ ىلاعتّنلا نا ليقوهل مهدسح
 نمهيفوهامم صلخيس ةناومالسلاوةالصلا هيلع مسوب بلقة بوقت كالذ نمدوصقملاو فسوب تنأ كلناب

 لاق (نوكبيءاشع مهايأاؤاجو) لاعتهلوق ُُه هرهقوه ىعأ تحت نوربص» و مهيلعايلو ةسمريصي وةنحما

 رازتعالا ىلعءارتجا ةماظلا فاونوكيلءاشعلا تقو مهيب ىلا اوعجر بلا ف فسوباوحرطال نورسفملا ||

 جرخو كلذ نم عرتب اوما عمت نويرح ونوكساوا عج بوقعيلزنم نماوي رقاماف بذكلاب

 انابأاياولاق) فسوب نب أو كباصأ افلاقال اولاق <منغىف ئشكباص أله ىنبابكستل أس ةئلاب لاق ها اراملف مهيلا

 قيسلا فلضصال اوىرلا فاضعب انضعب باس جاجزللآقو لضتنا : ىنعي سابع نءالاق (قيتسنانبهذان ١

 دعت ؛ أامهمأ نيبنيل كلذ العفاذ ا اةيتساواقب اسن لاقي ؛ كلذب نايمارتملا ىمسواضي لما كاوهو مهسلا ىيرلا ْ

 لا فخواو دع عرسأاشي آنيبتيلمادقالا ىلع قبتنسن اوودعنو دّدشن ىنعيىدسلالاقو امهس

 (بئذلا هلك أف) انب اين دنع ىنعي (انعاتيد سور انكور) ديدلا ىلا قتسن ىنعملاو ديدتت لتاقم

 قىنعي (نيقداص انكولوإلنل قدصعتن ًاموىنعي(انلن موك تن ًامو) هنعانتلفغوانقايةسا لاح ىف ىنءي

 دهانلوق ىفانمهتت كناف فسويا كتب ةدشلالوقانل قدصتال كنكل نيقداصانك ناواناىنللاوانلوقأ|]

 ىلعاؤاجو) انقد_د ىلع لدن راما كدشتع .رهظت لهنالانق دصت كناف نيقداصانك ناو اناهانعمى. قو

 اهءداوا_عجوةلخساوحذ مهنا سابع نب |لاقيف بوذكمىأ (بذك مدب) فسوب ص يق ىنعي (هصيق
 هلك فيكم طبوقعيلاةفدوةشي ملومدلا, ص يمقلااوخطا ىهناةصقلا ىفو مهابأ اؤاج مث فسوب صيق ىلع ||

 تنأبذلااهمأ بوقعي لاقفهلك ًااذهاولاقوبئذيهونأ مسمن !ليقو كلذب مهمهتافدصيق قشيولو بنذلا

 نأانل ل<الو طق كدلوتيأرالوهستاك ًالمهنلاولاقو لك جوزءهللاهقطنأف ىداؤفةرثوىدلو تلك أ |||

 ىلةبارق ىهو محرل اة - صات مج لاف ناعنك ضرابت عقو فيك-ف بوقعيلاقف ءابشالا هول لك
 ىلع اوجتحاو مالكلا اذه بوقعيا فسوب ةوخارك ذاملوبوق_هيهقلطاف كيلا ىناوثأو قوذخأف

 مسفنأ ملتنيزلب ىنعي(أ سم أك سفن أكل! تاوسلب) وقع (لاق) مدلاب خلسللا سيما دول ٍْ

 نم تاهست اوس تا عيسفنلا ف ىنعمرب دقت لد 07 |

 مكسفنأ ىفهومةتوهو فدسوب نم هومتبكر اهظعا ىمأ مي_تفنأ ككل تاهسىأءانرتسالاوهولوسلا
 ب'ذلاهلك نول وقتاك س مالا سيل لاق هناك ئذلاهلك فم افمطوقلادر لب هلوق ىنعم نوكيي اذه ىلعف كنيعأو
 يت ليقوليجربص شف ىأ ا نوفصتاس فرخ ا ارمأ ع د

 0ك (ترات) - ١

 لنا ا.بفىوكتشالاموهورج أل يجبفوأليجربم

1505-05-2 

 كب رج وأو ىلاعتهلوق ىفاكماطلا جويلاانيحوأوهلوق ن.ءدارملان ل _,قؤاهتقو ىفةلاسرلا غيلبتيه سما

 عاوصلاءاعد نوركتمهلم هو مهفرءق نب رام هيلعاواذ دنيح مما كلذو كناطلس ءايربكو كن اشواعل فسوب كنا (نورعشالمهو) 1

 مالقو ب بجلاةبايغىف هومتيقلا 2 :ًاوفسوب للاي مكيبأ نم خأ كلنا ها ماجلا ذه قربي نالاقف نطف ورق مهدي لعهعضوف

 كلذ نورعشيال م هو ةشحولا هيلق ٠ نعانلزأو ىولابهانسن 7 ىأانيحواب نورعشال مهو قلعتي وأ سح نمش هومتعب وذا هلك ًاديبال 1

 م ابقدصنال شمالا ن ءناح

 لهىنباب كلام لاقو
 اولاق وش ممنغىف مباصأ

 انيهذاناان !أاياولاق) فسون

 ف ىراشتن! ىأ (قبتسن

 ناكر تشي لعافتلاو

 ربغو ىئارتلاو ءامترالاك
 فسوب اننكرتو) كلذ

 فذلا هلك افانعاتم دنع

 (انل نمؤب تنمو
 (نيقداصانكولو) انا قدصع

 نلف نم كدنءانكولو

 ناكل ةقثلاو قدخفلا

 فركف فسويا كتبحم

 ىلعاؤاجو ) اناوقب قثاو

 بذكلا سفن هناك ةغلابم

 باذكلل لاقياك هنيعو

 روزلاو هنيعب بذكلاوه
 اوحذ مهن! ىور هتاذب

 هوقزعنامهنعلزواهمدب

 هيلع بوقعينا ىورو

 هبوص ىلعاب حاص فسوب
 تل مح و بضخ ىتح عيب يي

 ىلعهاقل أو مهبذ < ىلع بوقعيلال يلد ناك تاب 5ث الدف سوي ص ية ىف ناكل يقوهصيق هيلع قزعلو ىبالك أ اذه نمر اب ذمويلاك

 بوقعبإ (لاقإ) م دب هصيق قوفاؤأجو لق هناك ف رظلا ىلع بصتلاهصبق ىلع لورا نءاق نإ فس ور هارب دا درا اع ل

 يىرمافي ًافوصومهنوكلأ ادّكممو ًاريخ( ليجربصف) هومتبكس :راابظع ١( سم أكسفن 15ل)تاهسوأتنيز (تاوسلب) مالسلا هي هيلع



 ديصنفانيشاو .ىلاانعم جرحت نق اةكنامأهلاولاق فسوب ةوخانارابخالاوربسلا لهأ نمهريغو بهولاق

 اولاقف بوةعب ىلع مهتعامجاوا دفاواعفا فسوب لاقانعم كاس ري نأ كابأ ل أسنأ هلاولاق ىلب لاق قيتسنو

 نمىرأى تب أي منلاف ”ىنايلوقتامبوق_هيلاقفانبشاو .ىلا انه.جرخ نأبح ادق فسوب نانا

 مهعملسرأوهنذاف هناض ىم بحي وهتقرافمءرك,بوة عي ناكو ىلنذأ:نأ ب حاف فطالاو يللا قوخا

 ىلا اوراصوه:عاودعباماف موباارظني بوعي ومهبافر ىلع هنول مح اولعج بوقعي دذع نم هباوجرخاملف

 لعؤ هنوب رسضياواعجولوةلاهلاوظاغأوةوادعلا نممهسفن أى امهلاورهظأو ضرالا ىلع هوقل أ ءارحصلا

 بوقعيإيهاتب أي ىداني لعجوإق نم هيلعاو مز ءامل نطفاسافهب رضدب ثاغتسا او مهنم دحاو ىلءاج املك

 كتيصواوعيضو كدهعاوسنام عرسأ ام هاتبأأي كاكب أو كلذ كنزحالهتوخا نمهبلزنامو فسْؤب تيأرول

 الهمفسوبهللاقف هلتقدارأوهرد ص ىلع مث مث ضرالاهب داجو ليب ورهذخافا دب د_ثءاكب كبي لعجو

 ثاغّتساف هقنع ىولوانب نأ نم كصاخت كاب ؤرا لقمالحالا باص تن أل يحار نب ايهللاقف ىنلتة:ال ىحأإي

 اذوهيلاقفهلقروةوخالاة-ر هتكرداف ىلتقدي رب نمنيب وىنب ل_حوىفهللا قنا هللاةواذووي فسوب
 بجلا اذه ىف هنوقلتلاقوهامواولاقف هب قفرأو ل نوه أوهام ىلع كل دأ الأ و دهاعا ذه ىلعام قوخااي
 سأرلا قيض لغسالا عساو نب رطااريغ ىلع كانهرك ىلاهباوقلطناف ةرامسلاض عب هطقلت و آتومنأاما

 ىدهب رتتسال ىصيق ىلعاو در هانوخااي لاقف هصيقاوءزنوهيدياواطب رفاهريفشب قاعتفرُبلا ىف هنول دياول ف
 لاقمث اهبفدوقلافأي_ثرأل ىنالاقف كسنؤنو كصاخت بك اوكتلاورمقلاو سمشلا عدا اولاقف بلا ىوألبق (هيلانيحوأو)
 تومبنأةداراهوقاًأاهفصن غلب امافاهيفدواسرأ مثولد ىهولعج ليقوا ديحوادب رفاهيف قوعدن :أهانوخااب ا اال 1 ا ىحيدلا ىو أكرغصلا فيلا

 جرت اودي هب لخ كلم هيلعلرن ليقواهيلع ماقفرثبلا ف تناك ةرخص ىلا ىوأ مئديف طقسف ءامرثءلا ىف ناكو 2 0 ا
 مهباجاف مهتكردأ ةححرا هنأ نظف ةودانف كبي لعج بجلا دوق المهنا ليقواهباعمساجافرثبلا نمةرخصدل ردم 21351 ا
 هلج رخأ هنوخا عمهثعبال بوقعي نا ليقو كالذ نماذوه«مهعنفهواتقيلةرخصب :رححصل هوح درب نأ اودار 15 (اذه مه ماي مهنتبننل)

 قاعى العجوة ضف ةبصق ف بوة-ه. هلعؤ-ر اناا ىف تان يح ة- د ئمماياهنفاءابك ىلا ميغارب | سيق امبكتوخا نثدحتا ىأ

 ناكفهؤام بدع بحلا ف فسوتىتلأ | نسما لاقو بجلاهلءاضاف بلا ىف تل نيح ايا الم |هسبلاففسوب

 اذا كناهللاقف بهذيل لب ريج ضهنى.سمًاامافهب سن اف لد ربج هيلع لخدو بارسشلاو ماعطلا نعهيفكي

 برك رفمايو نية يغت ىلا ثوغاي و نيخرصتسم اخي رصاي لقفأيش تبهراذاهللاقف تشحوتسا تجرن
 سنأتساو ةكنالملاهتفح فسوباطاقاماف ىىمأ ن.. يش كيلع قخيالو ىلاح لعتو ىاكم ىرتدق نيب وركملا
 ابلاغإب وديعب ريغابي رقاب وبئاغريغادهاشاي لاق بحلا ىف سوب ىتا ال ىنئاطلا |سم نب دمج لاقو بجلا ىف

 كاحضا|ىلاقف بلا ق قا موب ف سوب رمعردق ىاوفلتخاو هيف تاباه هيفانأ امناجرف ىل لعجا بولغمريغ

 تكمل يقوةنةرشع ١ 00 بةرشع عيش كلاكلا ىالاووتنسةربشعا تن نسق ]لاو نيتسإتس

 ١ مهتينتل هيلا انيحو أ و) ىلاعت هلق كلذف ماعطلاب هيناياذوهي ناكوهلوح نوعي هتوخا ناكو مايأ ة ثالث بجلا ف

 لي ربجهيلا ثعبف ةقيقحايحو هيلا وأهلنا نا نب رسسفملارثك لاق كنوخا ن ربختتل ىنعي (| فه مه سماب

 منيققح ا نم ةميظعةفئاط لوقا ذه هيلع مهم زاح واولعفا: مبنيسهنأهربخ وج ورخلابهرشبب وهسنؤي
 ناكواغلا ناكهنامهذعب لاقفا اريغص ايدص ناكوأت قولا كلذ ىفاغلابناك لهاوفلتخالوقل'اذهم نولئاقلا

 لوبقلااصولعجوهدشرووإةءلك الجوز عهنلانأالااريغص ناكلب نورخآل اقو ةنس ةرمشع سج هرمع
 نكي ملوتقولا كلذ ىنايدن هاج فيك تلقناف ماللاوةالصا|هيلعىسيءعقح لاق ةوبنلاو ىسولا

 ىولابهفرسشي هللا نا عنتمال تاق هيلا لس .رآنهىلا اهغيلبتةلاسرلاوةوبنلاةدئافنالهب رقلاسر هغلمب دحأ
 كلذدعب مث هنعةشحولاو مغلاو مهطاةلازاوهبلق بييطت كلذةدئافوتقولا كلذ ىفةلاسرلاو ةوبنلابهمركيو
 ١ سس صصص سس ص مس بص صج 2 22-27-22 2 معا ع رع ماقم ج دم سس ل دم خام صل ستصل سمس سس ع مس

 كب واعف

 ه ياي



 ديكىلعاومزعامل كلذباودارأو هياع قف شنو ريملاهلدب رن نحو هيل ءانفاخ ل ىأ (نوخانلهلاباو فسوب ىلءانمأتال كلامانإبًياولاق)

 لكأ ىف عسنن (عترنادغانعمهلسرا) هيلع مهنمأيالنابج وأ مونم سح هنأ ىلع يلد هيف و مهنمهظفح ىف هتداعوهبأر نعهلازنتسا فسوب

 وب أوىاشو ىمامويف نونلاب و فوكو ىفدمامهيفءايلاب وضك رلاوىرلاوديدلاكحاببامب ج رفتن (بعلنو )ىلا ةعئرلاواهريغو هك اوفلا
 اوبهذن نأ ىت رحيل ىفالاق) هو ,ركم 07 هلان,نانم(ن روظفاحل هلاناو ) ىع ”رلا نملاعتفا ترب ىىترا نم ىزاةج نيعاارمساب ور مع .
 اذ: ذك رم 01 ل ل حل
 0 1 اناياواقر تاما نماونو ا تواولال م يناو اذ سلو نيغلاباونوك ليقوم

 هنع متأوبل ذلاهلسأ نأ 0 مارب ىعا نه يلق لمحت كش نب دجت لورا هال نارا اناانب ونذانا 'رفغتسا ا
 نإمهيارذتعا (نولفاغ ”ةااودبملا 00 نغلا 00 يلا ألا ةإؤو نبدلاولا ق وقعو مح لا ةعيطق نم
 هنالهن زحام ب م-وباهذ ات 0 الد انج ايا تارا 0 تدوس و موهبأ عم
 هناو ةعاسهنع ريصيال ناك قير افءاوخ ا ف أل بق ناككلذ لكواعيج اوكسلط كل ذاواعفولو مهبةجرهنلا مهمصعو
 تذل و دع نمي ل نازض || ىعانم نال كلامانإا) تودعبلا سوي ةوحالاق ىنسنإ .(اولفز ريمان اتا
 رك هلاناو) انعمهتلسرأ اذاهيلعانف اخ اولاق هن أكمهعمف نوب لاسرا كرتىفهياعراكنالاباؤدب عنو

 هلك انئلاولاق) م-هبعلو هتحلصم نوُئأقهياع نوفطاءلاناو ىنعملاو فطءلاو د ليفو حاس ماعلا انهحصنلا.دارملا (نودحانل

 مسقالةئطوم ماللا (بئذلا ىتزحيل ناب وقعيلاةفانعم ةاشرأ مهيب الاولاق مهنا كل ذورخأتو ميدقت مالكسلا ىف ل:اقملاقو هظفحب و

 ا ءارحصلاىلا ىنعي (ادغانعمهلسرأ)اولاقننوححتانلهلاناوفسوب ىلءانمأتال كالاماولاق ذةنيخ-هباوبهذن نأ

 بئذلاهلك أ نانا ||| ماهبلا لك اعترلا ف ل_دالاوهناوهش هقفنأ اذاهلام فن الف عت رلاقيذاللافعاسالاوهعترلا (عترت) |[
 (ةبصع نحنو) فواولاو بغارلا لاق فو ,رعم بعللا ( بعاذ و) ريثكلا لك الادب دب رأاذا ناس اال راعتسي وعيب رلا نمز بصحخلا ىف |[

 ةودتقم ةعمتج رد ءايدن مهو بعلذ اولاق فيك ءالعلانب ورع ولأ نكح اهيرحصادصقم هب دصاقريغ باعث تاك اذان الف بءال اق ١

 اذاانا) لاحلل عقدلا ىلع ردع عارم ا ىلع مادقالا انه بعالابدارملان 2 نال وءايدن ذم 0 وك ا ْ
 مقالب اوج ( نورساخ قايتسالا ناك موبع ١ نافاضي اوك.عالتواهمعالتار كب الههنعةللا ىضر ربا إسوءيلعةللا ىلصهلوقهنمو '

 طرشلاءازج نع ىزخي هومساع او ق٠ ةسفرق رلادرت قد ادقالاوةب راخلا نمهيفاملحابم حي ضرغوهو ْ

 ىدهتجنىن»ي(نوظف اد هلاناو) طشننو وهلنو لك أ انورعنقن بعا ذو عترن ىنعم ل يقو بعللا ةروص ىف هنالابعل ا

 ىتزحيل ىفا) مالسلاوةالصلاه يل ءبوقعيم طلاق ىندي (لقز املاس كيلاهذرن ىتح داهتجالاةباغهظفح ١

 َّس رينأتماوبلطااهنأةبآلا ىنعموبوبحلا قارفب باقلالًاانه نزحلاودب مباهذىأ (هباوبهذتنأ ْ

 هبمباهذ نأ مهدحأ نب رذعإ مالسااوةالصا هيلع بوقعيإ رذتعامالسلاوةالصلا هيلع فسوب مهعم

 ظفح ىلعرد-_ةنلناىأ

 انيشاوم تكله دةفانضعب

 ارناحأو [هانرتخو اذ)
 نود قاثلا هرذع نع

 ظمغ ناككللذ ناللوالا 06-5 اوبن ذلاهلك أب :نأفاخأو) هلوق ىاثلاو ةعاسهذعربصي نر دقي.ال ناك هنالهنزحماياهتقرافمو ||[

 م ةلارتح اماف) ايئذ نأ مانما ف ىأرناكم السلاوةالصا|هيلع ب وقعي نأ كلذو موبعلو مهيعرب هنعاوافغاذا ىنعي (نولفاغ 1

 (بجلا تبايغىفهواعجب نأ مهضرأى باث ذلاتناك ل يقو كلذ نم هيلع فا 2بومق هي ناك ذمالسلاوةالصلا هيلع فسوب ىلعد-ثش ْ

 ةرم:عةعاج ىأ (ةبصع نو بئذلا هلك نأا) بوقعينيبيجب ف سوبةوخالاق ىنعي(اولاق)ةريثك

 ليقوراوبااورا لاب بوقعي مهباعوعدين أ اوفاخ مهنا ليقو ءافعضةزع ىنعي (نورساحلاذانا) لاحر

 لجو زعاوق © نورساخاذا ندع:ةانيشاوم ظفح ىلعر دقن فيكف انيخأ ظفح ىلع ر دقن ملاذا اناهانعم |

 ىفهئاقلا ىلعاوم ,.زع ىأ

 ةنالث ىل_ءرثب ىهورعبلا
 ا 04 0 تبايغفءواعجينأ اوعجأو) هباوبهذاساف هعمولرافدريدقتراصتخاورامضاهيف (هباوبهذاساف) أ[ بوقعي لزنم نم خسار ف

 هناولعف هريد_ةنفوذح بحلاةبايغىفهوقلد نأ ىلعاومزعو ىنعي(بجلا ا
 ىوردقف ىذالا نماولعفام ةمالسلاوةالصلا هيلع فسويب مهباهذ ةصقرك ذإلا

 هدب نماهوعزنف مهبايش قلعت بحلا ىفهءاقللااودإ ارآامافاذوهممهعنف هنواتقياوداكوهوب رضوةوادءلا هلاورهظأةب ربلا ىلا هباوز ربا مهما

 ماقف ةرخص ىلا ىوأ مثهيفطقسف ءام اهبف ناكورثبلا ىف هولدو مهيأ ىلع هباولاتحيف مدلإهوخطلبلهصيقاوعزنوهيدباوطب زفرثبلا طئاحي قلعتف
 نم صيمقب مالسلا هيلع ليربجهانافهبايث نعدوجر انلا ف قل ن يح مالسلا هيلع ميهارب انا ىوربو ماعطلاب هين. اذووه.ناكو ىبي وهواهيلع

 هاياهسبلأو لي ربجهجوحاف فسوب قنع ىفاهقلعةميت ىف بوقعي هاء بوقسعي ىلا قحساو قحساى ا ميهاربإ هعف دفءاياهسبباف ةنجلارب رح



 طلغ (نيبملالض يئلانإبأنا)

 (فسوب اواتقا) ادعاصف

 هلوقدعب ىكحامذإ-ج نم
 ىلعاوقبط أ مهنأك اولاقذا
 اولتةنال لاق نمالا كلذ

 سمآلا ل-بقو فاسوب

 نوفابلاو نوهمشلتقلاب
 اواعش ني ضارا اوناك

 هوحرطا دأ) نب سآ

 ةلوهجةروكنم (اضرأ

 وهون اره ءلا نعةديعب

 اهتالخاواهريكنت ىنعم

 ماهمالا اذطو فصولا نع

 فورظلا بصن تبصن

 هجو مجلل) ةمهملا

 هبا لف رع
 منعت فتلإل ةدحاو

 ةمالسدارملاو؟ريغيلا

 مهكراشي نمي مه هتبح

 ه-جولارك ذ ناكفايف

 مويلعملابقا ىنعم ري وصتل
 ىلع بقا اذا لجرل'نال
 زاجوههجوب لبقأ ئنلا
 م”تاذلاهجولاب داربنأ

 كب رهجو قب ولأق

 افطعمورجم (اونوكسو)
 (هدعب نم) مللت ىلع
 نمىافسوبيدعب نم

 هلت دعب نموأ بي رغتلا

 ريمضلا عجربف هحرطوأ
 اوحرطاواولتفار دصم ىلإ

 ىلا نيبنات(نيحاصاموق)
 ؛ وأ هيلع متينجاممهنلا

 لاق) ميبأ دنع ملاح

 اذوهي وه (مهنم لئاق

 ه0 ةرمثعلا ةبصعلاواو رفكل نبدلا ىف ةلال ضلابهوفصوولو ايندلا ىمأريب دن ىف

 ىفلىنعي (نيبملالضلانابأنا) رفنلاو طهرلاك اهظفل نما طدحاوال ةبصعلاو ةبصع نومسيضعبب

 هايند ىمأ ن مهام موقنو هعفنت ةبصع نحنو هيف عفنالهرغص عمانيلع فسوب بح هراشيا ىف نيبأطخ
 هباورفكل كلذاودارأواذا نبدلا نعلالضلالالضلا !ذهرك ذ نمدارملا سيلوهي_ثاومسمأ حالصاو

 هتبح فرص ىف ءومخوهف فسوب ن .هلعفنأ نحن نولوقياهحلصب امواين دلا ىمأ ىفأطحلاهباودارأ نكلو
 ةالصلاهءلعبوق-_ءنأوهو مظعالادومقملامهنع باغوةعف:مرثك أوةوقد_ثأوانسهنمربك اناليلا
 اهعفدرشبلاعسو ف سبل بلقلاةبحوةضحلاةبحلا ىفالاةوخالارئاس ىلعهاخأو فسوب ل_ذفام مالسلاو
 نم هيف يأرهنال اوأريغصوهو تنامهمأ نالةةةشلاوةبحلا دي زم فسوب صخا-.:|بوقءب نألمتعو

 دسحلا ضوه فسوبب فسوب ةوخاوإ_عف ىذلاتاقناف هنوخارئاس ف هراء ةباجنلاو د_ثرلا تانآ

 لكواشي أ رئابكلا نموهو قوة#علا ضحوه لالضلا ىلا «هيبأ ةبسن كال ذكور ئابكسلا تاهمأ نم دسحاو
 توبثل_ةفسوبةوخا نمتردصا.؛الاءفالاهذهتلقهنعباوجلا افءايننالاةمصع ىف حداق كلذ

 نيقها م لاعفالا هذهتقواوناكل يقواهلبقالةوبنلا لوصحتقو وهءايبنالاةمصع ف ريتءملاو طةوبنلا
 ىلاعتةهلوق هو ءايبنالا ةمصع ىف ةحداق ل اعفالام ذه نكت ملا ذه ىلعف غولبلا لبق مهياع فيكن الو نيغلاب ربغ
 غلب و دسحلا ىوقامل (ميبأ جو كل لكاضرأدوحرطاوأف سوباولةفا) فسوبةوخا نعةباك-
 لتفاااما نيقي رطدحابالا لحال كلذوهيبأ نع فسوب ديعبت نمدبال منيب ايف فسوب ةوخالاقةباونلا

 ىتوميو أ عابسلاو دسالاهسرتفتنابهيباهعامتجا نم سأيلا ل_دحبضرأ ىلابي رغتلاوأ ةدحاوة سم
 فسوب بح هلغشد_ةدنا ىنءملاو كيب اهجو كل لب هلوق ىهو كلذ ىفةلعلا اورك ذمثةديعبلا ضرالا كلت
 (هدعب نماونوكتو) مكيلاهتبح ف ردو كيلعههجوب بوق_عي لبقأ فسويب كلذ ملعفاذاف ك-ذع

 منع فعيهللاىلا اوبوتف نيبئانىنعي (نيحلاصاموق) هيبأ نعدداعب اوأ فسوب ل3 دعب نم ىنعي
 هنلاىلابوتتاولاقرئابكلابونذلا نمهيلعاومزعىذلانا اوماعامل مهنا كلذو نيملاصاموفاونوكستف
 مكي أ نيب ومدياميفكىمأ مل لصب هانعم لتاقم لاقو لبقت#لا ىف نيملاصلا نم نوكت و لعفلا اذه نم
 ىفءايبنأ اونوكي ممهنامدقتامباوجلا تلقءايبنأ مهو مهنملاعفالاهذهر دصت نأ ق يلي فيكتلقناف

 ةوبنلا ل بق لاعفالاهذه ىلعاومدقأ امن اوءايدنالاةمصع يف ةح داق لاعفالا هذهنوكس:ىتح تقولا كلذ
 اواتقتال مهم لئاقلاق) هلتقب مهيلعراشاف كلذ فدو رواشاسنج أ ناكفسوب لتقب راشأىذلان!ليقو

 مهربك اناكوهتلاخ نباوهوليب وروهةداةقلاقواذوهب وهو فسوب ةوخا نم لئاق لاق ىنعي (فسوب

 هنالاذوهي وهقلا#ملا هذهلئاقنا حصالاو ةميظعةريبك لتقل! لاقوهإ_:3 نع مهاهنف هيفايأر مهنسح ا وانس

 عضوملك ةبايغلاوهتماظو بجلا لفسأى هوقلأىنعي (بجلاتبايغىهوقلأو) انسديلا مهب رقأناك
 رك ذداف أ دوطي لو عطق ىأ ب جهنال كلذب ىمسةب وطمري_غةريبكاارثبلا بج اورظنلا نعهبيغو ًايشرتس
 كلذ ناكم فاوفلتخاو دحًاهاربإل ذم بجلا نءعضوم فه>رطب راشأريشملانابجلارك ذعمةبايغلا
 ندرالا ض رأى وه لئاقملاقوندرالا ضرأ فوهبهولاقو س دقملا تيب رثب وهةداتقلاقف بجلا

 ّضعب هلقتاي) مطوق ىهواهو رك ذىنلاةلعلل بلا كلذاونيعاسم او بوق. لزغم نم خسارف ةثالث ىلع
 قب رطلا نم كلا ذخأ طاقتلالاو نب رفاسملا نمريثكهيلعدربافورعماكب جلا !ذهناكلذو (ةرايسلا

 ىرتسأ ةيحانىلا هب هذيف نب رفاسملا ضهبهذ_خأبةرايسلا ضعب ةطقللا هنمو بسنال ثيح نموأ
 متمزعناو كلذ نمأيش اول ءفنال لاق هن“ اك-ذ لعفلا ك ارتىلاةراشا هيف ( نيلعاف متتكنا)هنم نوحي رتسنف
 ءايدنأ اونوكي ملونيغلاب ذئموباوناك ىوعبلا لاق كلذ نيلعاف متنك ناردقلا اذهاولعفاف لعفلا | ذه ىلع
 شل ششلشلل 227 2222222 تمل سس تت تب

 الا نعهنم باامورثبلارعق ف( بح لاتبايغىف» ,وقلأ او) مظعل تقلا ناف ( فس .وباواتقنال) بأ ارهيف مهنسحأ ناكو
 ًايشدب (نيلعاف متتكن ا) ىب رطلا فنوريسي نيذلا ماوقالا ضءب (ةرايسلا ضعب هطقتلي) ىندمهدعباما ذكو تابايغرظانلا نيع



 ىلعو كيلع هتمعن متي د) ةنودحا عمجم سلو ثيدحال عج مءاوهوهللا بتبكوءايبنالا ثيداح أ ليواتوأ اي ؤرلاب سانلا ربعأ فسوب ناكو ١

 بوتس آوةنجلاى معلا تابنرنلا امنع مهلفتراكاموايندلا قاب الطب ئاترتتالاةلسسجب ذهل عسل لرسو نإ(
 ل وىنلال آ لاقي رطخهلنمدفالا لمعتسال )) هناالا له ىلعهريخهآ ليل دب لهأل ؟لصأو مهريغ وهل مهوولهأ

 فسوب ناكو مهمانم ىفهنورب ايف سانلا ثيداحا لد وأ: كماعي ىنعي همام ف ى رامى لاهسمألؤيهنالالبوأت
 بتكلاوةفلاسلا مالا اوءايننالاثيداح لد وأت جاجزلالاقواب قرلاريبعتب سانلا لعأمالسلا او ةالصلا هيلع

 بص: منال سابعنباهلاق ةوبدلاب ىتعب ( كيلعهتمعن مني و)ةمكحلاو معلا كماعيدب ز نبا لاقو ةلزناا ||

 قلما عيج نال م_ملعةمعنلا ما نماذهف ءايونالاةجرد نود قاما لكو بصانملا عيج نم ىلعأ ةوبنلا

 نمدارملاوهوءايبنأ اوناك م_هئافهدالوأبوقعيل ابدارملا(بوقتعيل ؟ىلعو) بصاذ او بترلا ىف مهنود

 مامتا نمدارم اوهو نيبن امهلعج نإ.( قحساو ميهاربا لبق نم. وب أ ىلعاهتأ5 ) مهيلعةمعنلا مامنا
 هذخاورانلا ن. هللاهصاخ ناب سو ل عندا ىلص ميهارب | ىلعةمعنلا ماتا نمدارملا ليقو امهبلعةمعنلا |||
 جيذلاوه قحسانالوقب نملوق ىلءاذهو جبذلا ن .هصاخ نب حسا ىلع ةمعنلا مامنا نمدارملاو اليلخ |
 نموهفةوبنلا بصخم نم مظعأ الهنالةوبناابام_مياعةمعنلا ماتا ناب حصالاوهلّوالالوقلاو ئثب سيلو |[

 ل_قوةمكعالا ايش لعفي.ال ىلاءتهنا ىنع» ( ميكح ) «قلخ اصعب ىنعي ( ميلعكب رنا ) دبعلا ىلع عنلا مظعأ

 ايؤر نيب ناك امهنع هللا ىضر سارع نبالاق لسو هيلعهننا ىلص ميهارب تيب ىفةوبنلا عض وب كح ىلاعتدنا ||
 لاقو نبرسفملارثك ألوقاذهوةنس نوعب رأهنوخاوهب وباب هعاتجاورصع اهقيقح نيب و هذه فسوب |[

 هلدحس نأ ىذراماولاةودودس-فسوبةوخ'ايؤرلاه ذه تخاب اماف ةنس نونا هن ناكىرصيلا ىسحلا ||

 هنوخاربخو هريخ ىف ىنعبإ (هنوخاو ف سويف ناك دقل) لجوزعهلوق ُُج هاوب أهل دحسي ىت> هنوخا |[

 ىهونايل.تنن ايامهمأو رجش ونولوب زواذوه وىدالدن اوعمشو م-هربك ًاوهوليبور مهؤامسأو

 نادمهؤامسأودالوأ ةءب رأةهلب ىرخالاو ةفلزامهادحا مسانيتي رس نمبوقعيل داوو بو ةعلاخةنبا
 ونبءالؤهف نيماينب وف سوبهل تدلوف لي>اراهتخأ بوقعي جّوزتفايات يفوت مث رش وداجو ىلاةفنو ||
 هللا لصةللالوسر اول ساملد هوهملا نا كلذو (نيلئاسال تاب 1) ارفنريشءانثامهددعو طابسالا,ه بوعي |[

 11 ذر ٠١< ضرأىلا ناه:؟ضرأ نمبوةع.داو لاقتتا ببس نءهولأس ليقو فسوب ةدق نعل سو هيلع 1

 ىلعءةلادةصقلا هذ هنوك-:اذه ىل_هذهنماوم كفتاروآلا ىفامةقفاوماهودجوو هنوخأ عم فسوب ةصق

 دحأ نع ذخايلورابحالا اوءاماعلا سلاح لو ةمدقتملا ب كلا أر قيل هنال سو هيلعهللا ىبص هللا لوسر ةوبأ

 نيلئاسلل تاب ؟ىنعموهب هفرشو هيل |هللا هاحوأ ىسدق ملعوى وامس وهب ىقأام نا ىلع كلذ ل فأي ش م-#هنم ْ
 اموفسوباب ؤراهنمو مكاو ظعاوملاوربعلا نم عاونأ ىلع لمت شتةصقلاهذهناذ نيربتعملل ةربعىأ ||

 ىللئمهاولب و هنوخا ىلع فسوب ربداهنمو دسملا نممه ىمأهيلا ل ؟اموهلهنوخا دسح اهئمو اهيفةللا قةح ||
 نزح نمهيلعلمت_ثنامامنهوكالملا نهد يصأهيلال آ امو كلذ دعب هنجسواديعهعبب وبحلا ىفهثاقلا
 اهيفركفاذا ىتلاتايآلا نم كلذرب _ودارملاغولب نمد يصأه يلا ل 7 اموهدلو دقف ىلع هربصو بوقعي
 فسويإ ةللاوهريدقتمسقلا مالهيفماللا (ُتنسويا) فسوبةوخاىنب (اولاقذا)ظعتاوربتتعا ناسنالا

 ةلاقااهذه اولاقامنا (ةبصع نحنوانمانبيأىلابحأ) ةدحاو مأ نءامسو نيماينب ىنمي (هوخأو) ||
 ةرمثاوناكو ةعامجلا ةيصعلاو هيلع هتقفشةرثكوهيلا بوقعي ليم نءاوأراملهيخا و فس ويل مهنمادسح |||

 لاقوةرمثعلا ىلةثالثلا نيبامليقو ةرسشعل! ىلا دحاولا نيبام ىهليقودازام5 :ريشعلا ىهةيصعلاءار شلال َ
 مهضعب بصعت ةعاج لك نأأه.ؤلصالاليقو نيعب رالاىلا ليقورم عة سجس ىلا ةرمشعلا نيبام ىه دهاجم

 ماجا ل ؟لاقيالو كلملا

 لعامشاو هإهأ نكلو

 نوكيفسوبنابوقسعي
 الالدتساءايبن ا هنوخ'وامبن

 بوقعي ل ؟ىلعو لاقاذلف

 نم كي وبأ ىلع اهتأاك)
 دجلابأو د+لادارأ (لبق
 فاطع(قحساو ميهاربا)
 كبر نا) كيوبالنام

 ةىسنم لح (ملع
 عضبي ) ميكح) ءامتحالا

 ناكدقل)اهعضاومءايشالا

 ىأ (هنوخاو فسويف
 (تاي) مهتي دحو مهتصق ىف
 ةردق ىلع تالالدو تامالع

 ف قهتمكحو هلنا

 نمل (نيلئاسلل) ىكمقنا
 اهفرعو مهت_بق نع لأس

 ىلص دمت ةوبن ىلع تايكوأ
 هول اس ننال مس وهيلعقللا

 مهربخاف اهنع دوهلا نم

 مهؤامسأو باتك ةءارقالو

 نوعمشو نيب رواذوم
 رحشو نولوب زو ىوالو

 نادونايلتنبايل مهمأو
 نمرمع آو داحوا قلاتفنو

 امافةهلب وةفلز نيتيرم»

 اهتخأ جؤزتايل تيفوت
 نيماينبهل تدلوف ليحار
 فس ويلاولاقذا) فسوب و

 َ ا

 هيفةهب شال تباثسعاامطهتح ةداب زنا اودار اإل نومضم قس ودك اتاهبفو ءادتبالا مال ماللا (انمانيب اىلا بح اهوخاو

 نييالرهقوفامو دحاولا نيب«. ةقرفيال نءلعف أ نالنينثالاف بحل يةامئاو ةدحاوتناكامهمأنالاضي أ هنوخامهوهوخًواولاقامناو
 امهوأنيلعةبحلا ىفامهلضفي هنا ىألاحال (ةبصع نحنو) ىفواولاو نا مالا غاس غيض اذاو في رعتلا مالعم قرفلا نمدبالو ثنؤملاو ,ركذدلا

 امهيلعةعفنملاو ةرثكلابانلضف!امهنمةبح اة داي زب ق-أ نحنا ف هقفر ع موقن ةافك ل اجر ةريشع نحو امهيف ةباغك ال ناربغص



 1 فسواايؤر نان ناكو

 مارجأ ىأر هنأىلوالايؤرلا نعم تلقراركستلا|ادهةدنافاف نيد جاسىل مهني أر لاةفايناثاب ؤرلا ظفل داعأ م (ينابلاف)ن ولام أةنس | ةرلا نعم تلقراركستلا|دهةدئافاف ع 0 نود أهيل هئوخ ار يصمو
 لاقاملهناءانعم مهضعب لاقو هلاهدوجسب رب_خأهناةسيناثلاا ؤرلا ىنعمورمقلاو سمشلاو بك اوكلا

 درفأامهاو نيدجاس ىلمسهني أر لاق تيأر فيكوهل لق هناكف رمش اوسمشلاوابكو ك رشعدحأ تيأر
 بك اوكلارئاس ىلعامهفرشوامهلضف ىلءةلالدال بك اوكلاةلج نماناك ناورك ذلاب رمفقلاو سمشلا

 صفح ناك ثيح حتتفلإ
 [ىه ( كايؤرصصقنال)

 : ةمتخماهنأالاةبؤرلا ى
 هدسك مالسلاو ةالصلاه يلع هسويابحلادب دشن اك ماللاوةالصلا هيلع بوقعي ناريسفتاا لهأ لاق ل10 7 ةيؤرا قم
 00 ا ل ا كاك ف نعل ع ول .. ٠ . , ||ةظقيلا نود مانملاىفاهنمناك
 نوعضخب هي وبأو هنوخانااهلي واتناكواي ٌؤرلاهذهفسوب ىأراماف بوقع,كلذرهظو ببسلا اذه هنوخا اناا
 اوكرعل مو“ ربها ىنعي ( رسام ىناي) هوقعل( ( ىلع)ىف رةلاوةب رقلا فاك اهليواتنوفرعي مهناف كاب ؤرب مهربختالىنعي ( كنوخا ىلعلاب ور صضصقنال ىناي) بوقعي (لاق) اذهلفهل يره كا 7 1 0 ا اياب د || تيئاملا قر حامهشي قرقو

 4 || . كت كَ قو ىو ءايدنالاايؤرنالهنوخا نعهايؤر نامكبم ىماف كك الها ىفاولاتحيف ىأ (اديك كلاو دمكمف)

 ناطيشلا ن ا) كلت ركش .و كتر كشو ككل تحصنو كتحصن كلوق كةلدال ديكاتا ديك« كلاو ديكيف ىرقألاو 0 3 0
 افاضم كلذ ناكديكلا ىلعاوم دقن امهفةمي دق هوا دع نال ةوا دعلا نيب هنا ى:#ي (نيبمودع ناسنالل : 9 ىهنل باوج
 ىلصةللالوسرتعمس ىتح ىضرمايؤرلاىرأتنكلاقةداتق ىلأ نع(ق) هتسوسوو ناطيشلا نيب زئىلا اوداك مماع اهنصصق
 اهبث دحعالف بعام مدح ىأ أراذاف ناطيشلا نم ءوسلااي ؤرلاوةنلا ن«ةماصاااب ؤرلالوقي لسوهيلعةنلا 6 مالسلا هيلع بوقع, فرع

 نم ىهامناف هركب امي كلذري_غئىأراذاواهب ث دحي لو اهيلعهلا دم يلف هللا نماهناف اهبحاب ؤرلا مدحأ

 معني وةوبنلا هيفطصي هللا نا

 نيرادلا فرعشب هيلع
 ةوخالا دسح هيلع فافن

 هللالوسرلاة لاق ىليقعلا نب زرىنأ نعهيلع ناكىذلاهبنج نءلوحتيلو اثالثمجرلاناطيشلا نم || ماللابىدعتي ل ىف ىنعم
 ىلءىهوةوبنلا نمزج نيعب رأوةتسس نمءزجةباور فو نيعب رأ نمءزج نمؤملاب ؤر لسو هيلعهنلا ىلع عمديكلالعف ىنعم ديفيل
 هجرت ًابببحوأ ابببلالااهب ث دسحالو لاق هبسح أو لاقتطقساهب ث دحاذافاهب ث دح لام رئاطل_جر || نمضملالعسفلا ىنعمةدافا
 ايؤرلا ةقيقح ىفةنسلا لأب هذم ىرزاملالاق ىوونلا نبدلا ىح ميلا لاقءوحن دوادى الو ىدمرتلا || ف غلبأو دك 1 نوكيف
 ءاشياملعضي ىلاعتوهناحب_سوهو ناظقيلا بلف ىفاهقلخاك تاداقتعامئانلابلقىف قا ىلاءنهندانا || وحن كلذو فيوخنلا
 ىلا ىرتالأ كا اولاتحيف
 وهو ردصلاب هديك أَن

 ناطيشلا نا اديك (

 عيجلاو لاحلا ىناثىفاهلع رار ومأ ىلعام ءاهلعج هناكف تاداقتعالاهذه قاخاذاف ةظقيالو مون عال

 اذاف ناطيكلا ةرض-حريغب رسام ىلءاماعاهاعجىتاا تاداقتءالاواي ؤرلا اخ نكلو ىلاعنهنلا قاخ

 ةقيقحلا ىفل لعفال ناكناواز اجناطيشلاىلابسنيف ناطيشلا ةرضحب نوكي رضي ام ىلء لعوهام قاخ
 أيثلعسفي ناطيشلا نأ ىلءالناطيشلا نم رح اوهتلا ن.اي ؤرلا لسو ءيلعهنلا ىلص ىبناالوقىنعماذهف || رهاظ (نيبمودعناسنالل
 فالح في رمش ةفاضا ى اعن هنا ىلا ةب وحلا ي ٌورلا ةفاضاهريغلاةوهوركسلل مسا لح او بوبحلل مسااب ؤرلاو دا ىلع مهلمحيف ةوادعلا

 لثمو(كلذكو) ديكلاو
 تادئذلا ءايتجالا كلذ
 كيبتحب) كايؤر هيلع

 رضع هنكلو اهيف ناطي ال لعفالوهنداراو هريب دولنا قاخ نماءيجانت اك ناوةهوركسملااي ٌؤرلا
 هركي امىًاراذاو بحب نمهب تدح نأ بحام همانم ف لجرلاى أر اذا بحتتسيفاهيضترب وةهوركمملا
 هرضنالاهئافرخآلا هبنج ىلا لوهتيلواثالثلفتياواهرس نمو ميجرلا ناطيشلا نم هللا ذوعتتيلو هب ث دحالف
 ءالبلا نءهريغولاملا ةباقولايبسةق دصا| لعج اكهوركملا نمهتمالسلاببس بابسالاد ذه لعج ىلاءتهنلا ناف

 عفراكو ىأمالسلاوةالصلا هيلعفس .ويابوقع.لوقي ىنعي ( كبر كبت كل ذكو) ىلاعتهلوقو لعأ ةئاو
 || ديعلا ىلاعتةتلاءاتج او كب ر كيفطصي ىنعي كب ركيبتح كلذك ةءيظعلاةفيرشلااي ؤرلاهذهم كتلزنم

 ضعبب وأءايبنالاب صتخم كلذو دب علا نم ىىسالب تامار كلا عاون أ هنمهل لص ىطا ضيفبهاياهصيصخت

 هةادد اذائذلا تنبح

 قءاملا تيبجو كسفنل

 111 1 و كك كمل 21| ىفرخادريغأدتيم مالك اب رلا ريبعت هب ىنعي ( ثيداحالا لي وأن كماعي و) نيا اصلاوءادهشلاو نيقدصلا نم مهم راقي نم (ةطررتس رج 1
 الب وات . اهريسفتواهترابع اهلي وانو ايؤرا !لي وات ىا(ثيداحالال وات نم) كماعب وهر لبق هناكهيبشتلا كح



 اصدقهصقي ثيد_1لا صق لوقت صاصتقالا ىن_هما رد_ء.نو؟«صصقلا ليقو جاجزلا نعاهتقيق- ىلعةصقلاب ىفأي ىذلا ص اقلاونايبلا .
 ىأ (نآرقلا اذه كيلاانيحوأا-ع) صاصتقالا ند كيلع صقن نحن هانعملوالا ىلعف بسملاو ضقنلاك لوعفم ىنمءالعف نوكيف
 0 ملا اذ هكيلاانيحوأام نالفوذح صوم اوهيلاهتفاضالر ,دصمللا ضناب وصذم نس> انوك نأ ىلعةروسلاهذ_هكيلا اذئاحاب

 ىفهصاصتقالاب راقم نيلوالا ردك ىفهصاصتقا ىرتال كناف بولس أب عأوةقب رطعدبأ ىلعصتقاهنا صاصتقالا نسحايدارملاو هذع نغم

 ربعلا نم نمضتياملنسحأ ناك امناوثيداحالا نم صيام نسحأ كيلع صن نحن هانعف صو.هقملا صطقئابدي رأناو نارقلا

 ىىأسانلا معأ نالفلاقب كباب صنف ةءام 9 ا هنارهاظلاو هري_غىف تسبا ىنلا بئادكلاو كسحلاو

 ا ع 0 دئاوفلاو تكتنلا اوكحلاو ربعلا نماهيفاا صصقلا نسح اا هامسا او ةصاخ مالسلاو ةالصا! هيلع فسوب
 امر ل ىلعربصا اوءاسنلار كمو ءاماعل او كيلا ملاو كول اريس نماهبفامو اين دلاو نب دالساصت ىتلا
 نيدلاخلاق ةفبرسشلاةروسلاهذهىفةروك ذا ادئاوفلا نم كلذري_غو ءاقألا دعب مهنعزواجتلا نسحو
 ند 0 در و 1 ةنجلا لهاا مهب كفن مرمر نومك .ونةروس نادم

 اة نم تنكا

 نا هنع (نيلفاغلا نل) باعلان ةسقا طوع الا )كيلاني ف نم ن(قن) 6
 ماللاو ةليقثلا نم ةففخم هللا لوسراب اول لل م 4 و عقلنا ىلص هلل اوسرىلع نار ارت اصاقو ىنانبدع

 نكن ىلا عت هللا لزن افانياع تصصقول هللا لوسراياولا ف ثري دحلا نسح الزر هللا ل جوز عهللالزناف انتثادحول

 عشت نأ اونمآنيذال نأ, أل جوز ءهنلالزنافانترك ذول هللا لوسراياولاقف صهقلا نسحأ كيلع صقن

 بوقتعيهيبال فسوب لوق كموقتا داي رك ذا ىأ (هيبالفسوبلاقذا) لجوزءهلوقو نارك ذل ممولق
 هللا ىل_دهللال وسر لاةلاقرمع نبا نع(خ) نيعجأم رياعو ملسو هيل عننا ىلص ميهاربانب قحسا نبا

 ميهاربانب قحسا نب ب وقعي نفسو ميركلانبامركلانب اميركا نباعركلانا وهيا

 لاقف فسوب « كلا !لئس ىب رعوه ليقو فرصلا هيف ىرجيال كلذلو ى ربع مسا فسوب و
 كوك رطل تنازل ترأي) هب ىمسو ف سون ىفاهمّجاو دبعلا فيسالاو نزحلادشأ فدالا

 ةيفانلا نيبو اهنيب ةقراف

 تيدحلاو ناشلان أو ىنعن

 كيلاانئاكا لبق نمتنك

 (لاقذا) هب نيلهاجلانم
 نسحأ ند لامشالدب

 لمتتم تقولا نال صصتقلا

 د_قتلاوأ صصقلا ١ : ا 7

 ذاىل رعال قاريع | 7 0 مل ناكوردقلاة|يلتناكو ةعجلاةإ بلاي ؤرلاه:هتناكوهلاودحسفرمقلاو سم كلااهعموءاهدلا نمَّكلْزأ
 فرصنال اب 0 رمقلاو هوباسمشلاوم وجنلابءاضتسإاك مهمءاضتسالجررمشعدحأ اوناكوهنوخالءوأتلا فمودنلا
 و وا هوبأرمقلا عي رج نباوةدادقلاقوتنامدق تناك ليحارهمأنالهتلاخرمقلا ىدسلا ناقو ةداتق لوق ىفهمأ

 (هيبال) فررعتلا ةنسةرشع ىنثا نبامال_لاوةالصلا هيلغتغسوي ناكورك ذمرمفلاو ةنئؤم سمشلا ناله !سمشلاو

 ىاشتب أ (تبأي) 00 هبدارأ ليقود صأت حت مطوخدوهلم يعضاوت دوحسلايدارأ أو نينس عبس ل يقو ةنسةرمشع عب سل قو

 تضوع كينانلاءات حو | لفمنالداج بك اوكلا ناتلق نافدوجسلا م_منيايف ةيحنلا نامزلا كلذ فناكدنالدوجسلاةقيقح
 اههبسانتل ةفانالا دب نع || يسلق تادجاس لقي لو نيدجاسهلوقواجت ارشيف لترا رداوق لقسم ةياتكلا

 انت هدو لك نذل ل ؟ اسماواخ هر 0 ويلعب نراك دوحسااوهو لقعي نم لعفب اهنع 3
 اذطو مسالارخىفةدئاز هاب را 0 اركان انور نمسا تل

 زاجو فقولا ف ءاه تبلق رمقلاو سمشلاوابكوكرمثعدح تيار ىنالاق دق تلق ناف حصل والاو ئيذب سيل لوقلا|ذهو لقعي نم

 ةحتفلا قبتساواأإب نمسلال رح دست نمو ةفوذحلاءايلا ىلع لد:لءاداا|تركوةعب رلجر فاكرك دما, ت نأتااءات قالا

 كَ مالسلا هيلعىنلا نايبباهؤامسأ (ايكوكر شعدحأ) هب ؤرلا نمالاب ٌؤرلا نم( تي ًارىنا) مالغاب فءايلا ف ذح نم لعفاكاهلبق

 هاوبأامه( رمقلاو سمثلاو) نيفتكلاوذو بائووعرفلاو حورضلاو حيبصملاو قيلفلاو نادومجو سباقو قراطلاو لايذلاو 72

 كمه أر( قعءالقعل !اىرخت رجأورمقلاو سمشلا عم بك اركلاتلا أرى أعم ىن-ععواولا ليقهنوخا بك اوكااوهتلاخوهوبأ أوأ

 ا مالك ةيناثلاوأ لاا(ةناثلاو تاذلاب قلعتت لوالان الاب قرلا تركو ذوخسلاوغوء القتل ضاره اا كوحاس

 دئموب ةنس ةرشعىتنثنا ناكولاحوهو نيعضاوتمىأ نبدجاس ل بأ أرلا ةفاهتيًارفيك هللاقءابأن أك هلاباوج عقو لاؤسري دقت ىلع



 صن نع

 : بلهفة ر وسل«

 ىدحاوةئامىهو مالسلا

 او وبا ةيآآ ةرشع

 *« ( ىتمةرشع

 (م.>-رلانجرلا هليامس )
 بامكلا تانآ كال رلا)

 تأ , اىلاةراشا ان (نيبملا

 نام «تلاوةرو لاءهذه

 الث ىأ ةروسلا نيسملا

 كيلاتلزنأ ىتلاتان الا
 تانآ ةروسلاهزهزف

 ليف رهاظلاة رولا
 نيس ىتااوأ ب رعلازاحما

 هننادنعنءاهنأ اهريدتنمل
 ةداولاوًارددلا دنع نمال

 برعل ا ىلع هيندتالىئسلا

 دأم منا باهلوزمااهناعم
 هنع ثلا ساما مق ن نيد دك

 هياعفسوبةصقنمدوهبلا

 ءانعن اى هردقنماللا

 اواسنيكرشملاولقدووبلا
 بوقعت ل1 ىلقتنامل ادمح
 نءورصممىلا: مأشلا نم
 مالسلا هيلع فسر ةصق

 (ايبرعان ارق ءانلزتاانا)
 باتكلا اذهانلزنأىأ

 هيلع م سوت ةعقهيقىذلا

 ان كرق هنوك لاف مالسلا
 نارقلا ضعب ىىء«واس رغ

 عمتي سنج مسا هزالان آرق

 هضعد و هلكى بع

 5 )ن ةعوكاها)

 «ءاوموفت ءانلعحولو« :| 3
 تامذالوأ اولاقلا ء.مأ 0 00

 هنانآ

 (شصقلان 5-55 1 ل

 «(مالسلاوةالسضلا < !ءفسوتةروريسفت) *

 نوةسو*:-وةئامو فالآ ةعبسوةملك ةثامث-و فلو اهنآ ةرسشءىدحاوةثام ىهو مهاجر ةمكم ىهو

 هناا ىذر صاقو ىبأن ب دعسن ءىورامهدحأ نالود ةاهلو زتسسىوىلاعت هللا هر ىز وجلا نءالاق اهرح

 لزئافاننث د»ولهتنالوسراءاولاقف انامز مملعه الت سو < .لعدتلا ىلصهنئالو و-رىلءنار هلال زنا لاه هع

 باتكسلاتاب 1ث ال: رلا ىلاعت هللا لزنافانماعتصهةولهناالوراباولاةف ثيدا نسح لهنا لوز عهنلا
 تأ كي ماع صن نحن ىلاعت هلوقىلانيبما

 رلا لجو :«هللالرنافف وب نأ ثوهداوو بوةءب أ نعال دحا واقفا سو هلغمتلا لس ىنلادوولا
 ةعركل اتان الا نييملا رات لات انآ كانت

 «(ميحرلا نجلا هللا مسي ) <
 هذهتانآىلاةراشا(كلأ )مال اوذالصلا هيلع سنو ةروسلو ىف هريسفت :مدقت ( رلاؤ رج دزءةون

 تلاسلاَةسابعنب ان ع لامجضلاءاو ريناثلا لوقا !صصشلا نس

 وهو (نيبملا باكل اتايآ) هذه رلاب ةامشلا وا ى-لاءذهفكنلا تازنأ !ىبلاتاب , الانا: ىأةروشلا

 نماذهفدشر وهادهو هتكربد هلا هنيب نيبم ةداتةلاقو هماكحأ ادود وددو«ءارحو هلالح يمل اىأنار لا

 نيمب هنا ليقو رهط" ىنح؟نابأنماذوفمارملان ملالذاو :لطابلا يتلا نيم الام رهط كنا

 5 غلب ءانلزن أ ىأ(اننر 0 ءان ارق)باتكلا اذهىنع(ه امان أانا)نيمدقتملا لاو حرشو نياوالا صصق<.ذ و

 سصآ نعمل -و«.اعمللا ىلصادمتاولةكم كرش ا دووملاتلاقاملل قو هيفاماومهفتوهيناعماولعت 1

 ةمد ؛ رعلاب فون ةصقاجفر 5 ذوةروساامذحمتالزناف < ناريعلابد وولادنعتناكو فول ةصقو بوقعل

 اب رعهنوك لامف فو ةمقعي ةىذلا باتكلا اذهانلزئ؟اناربدقلاوا يناعماو ةرعب وبرعلا اهمهفتل

 فلتخاو ضعبلاو ليلا ىلععقي سنج مسا هنالهضعب ىلعتارشلا مسا ىالط اروءعلودقلا اذ_هىلعف

 ةبرعلاريغاناسلنارقلا ف نأ معز نم:دببعوبأ لاقفةر ءلاربغب ئدتارَق ةلاىفلاقب نأ نكع لهعالعلا

 سايعنب!نعىو رواس رعان آرقوانازت ان اة الاءذ مم جاو لولا هللا ىلةماظعأو ىااريغب ل اود:

 امه عجلاهحووىلاعت هللاءاشن ا باو مااوقأ اذاكو برعل اناسأب ةدمعىل أن «ملعأ ءالؤهنالراتخلا

 قم رعرب تناك تن او ةصصقةيس رعتراص مهتنسلا ىلعترادوبرع ءااامتماكتال طافاالاو: 5 هنا

 عشب انكمأو نيلوةلاة«نايملا اذهعر 91 علمها تراصو مهملات اما :تااماوماكست امم هنكل لصالا

 نسدن [كملعل ص :ننإ) ىلاعت هلوذ ف ك-: :غاب لزان هنال ب رعا !اهأ تو ههذت ب معا :ن ةع لعل ال ام متون

 هل« وههحو ىلءربخلاب كان ىذلأو ىهصاعل اواذعب هضفه ربها عابت | صخدل ا ىب عمىف ىلهالا .(عمشتلا

 يفعل هونك ديكر دا س#ب ىدإانا ةمقةياكل ات مءاغاو هع .دن اذارت الا صقن مةغالاق

 ة4 8 اراال قو تابمإا 5 نس>؟ة.ذاملانو رقااوهغلا اسلاارخالاراسن ادهم ار كلا نين نحن ىف محملاو وأم
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 0 ءالع ةنسلاى حبو ةعي رشلارصان ةمالا 0

 4 2 ىدادغبلا مهاربا نب دمج نب ىلع نبدلا 3

 5 نزاملاب فورعملا ىفوصلا 3

 2 هتجر هللا هدمغت 4

0 0 5 
 5 0 عد
| 5 
2 2 

 90|  قئاقحور زنتلا كرادع ىمسملاريسفتلاب باككلا اذه شماه ىلح دقو ا 3
 24| دوي نبدجأنب هللادبع تاكربلاىفأ ةمالعلا ليللامامالافيلأت لي وأتلا 52
 60 يا 0 0

 3 د

 9 ه( ةميطمب عبط )9 1

 3 م 1 00 3

 1 عبساتضرسو 0
 : * ىسعو ىركب هيوخأو ىالاىفابلا ىفطص» ع 5





 اهي







 ل -!طمعوذسص هل -8ععطقو01, "411 ةطد

 !ةنط” عسسكت

 1ةعوذت» ه0-1دص 'هص 1-11



 ىتتلا
 . كيقتلاذ احم يف ليوأَتلا بابا

 فيات

 ري ار نيرّيك نبى عيل : 07 امزن ١

 فرصا !يدافغبلا

 507 لاقل ياكل كرا
 ر مامزمل

 ءدوعلا سر أ نسر لل ار يلع املا ىأ

 ىفسنلا
 داعب شلل ةبتكم تفوالابهعط تراه
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